“Una Església sense
la Mare de Déu és
un orfenat. Llavors
Ella educa educa,
ens fa crèixer, ens
acompanya, toca
les conciències.”
(Papa Francesc
Audiència amb Schoenstatt
Octubre 2014)

6 reunions per conèixer què és viure en aliança
d’amor amb la Mare de Déu.
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PASTORAL DEL SANTUARI

“Maria, la Verge, la Mare ens ensenya
què és l’amor i d’on ve,
la seva força sempre nova”.
(Benedicto XVI)

PROGRAMA
 El Déu de l’Aliança surt a trobar-nos.
 Origen de l’Aliança d’Amor amb
María a Schoenstatt.
 Maria: Mare, Reina i Educadora.

El P. Josep Kentenich posa en primer pla a María com
a Mare i Educadora per excel.lència.
“Nosaltres no li som indiferents a Maria com tampoc
ho eren les persones que van viure amb Ella en
aquest món; quan va creuar les montanyes per ajudar
a la seva cosina Isabel a donar a llum a Joan el
Baptista; quan va intervenir a les Noces de Canà;
quan va acceptar per amor a nosaltres, que l’espasa
traspassés el seu cor oferint el seu Fill al peu de la
creu al Pare… tot per amor a nosaltres i a la nostra
redempció.
Quina pau dins nostre tenim quan sentim dels llavis de
Jesús aquestes paraules: “¡fill, aquí tens la teva Mare!”
(J.K. Milwaukee 1964)

 El Santuari, lloc d’Aliança i Gràcies
per l’Església.
 Com viure l’Aliança d’Amor amb
Maria.
 Recés de discerniment.

Informació pràctica:
La durada de les reunions serà de dues hores.
Els que estigueu interessats o les parròquies
interessades podeu contactar amb:

“Aquí tens la teva mare. I d’aleshores ençà el
deixeble la va acollir casa seva”
(Jn 19, 27)

 José Cuartero
 Gna. M. Rocío Gª

619 745 285
936 748 962

Hi haurà servei de guarderia

