
 

PRIMER TRIMESTRE                                              

 

 
vidaCreixent 

MOVIMENT CRISTIÀ 
                      DE GENT GRAN 

 
                                                                       

Octubre 02 Dimecres A Les 17:00 Claret -Vic 

Octubre 29 Dimarts 3:30 A 4:30 

Novembre 26 Dimarts 3:30 A 4:30 

Desembre 31 Dimarts 3:30 A 4:30 
 

SEGON  TRIMESTRE 
 

Gener 28 Dimarts 3:30 A 4:30 

Febrer 02 Diumenge Candelera - Festa Patronal 

Febrer 25 Dimarts 3:30 A 4:30 

Març 25 Dimarts 3:30 A 4:30 
 

TERCER  TRIMESTRE 
 

Abril 29 Dimarts 3:30 A 4:30 

Maig  Per definir Trob. Inter. A Montserrat 

Maig 27 Dimarts 3:30 A 4:30 

Juny 17 Dimarts Fi de Curs 

CALENDARI D’ACTIVITATS  
CURS 2013-14 

 “ELS SIGNES DEL 
     REGNE DE DÉU” 
       

 

Grup 
Maria Assumpta 

 

 
Manlleu 

 
 
 

El Grup  
Maria Assumpta 
es reuneix cada 

últim dimarts de mes 
als locals de la parròquia 

de Sta. Maria 
de 3:30 a 4:30 de la 

tarda. 
 

 
 

Dels punts per a la reflexió: 
 
1. Quan, fa temps, sentia parlar de “el Regne de Déu”, 

 el “Regne del Cel”, què era el que primer pensava?  
 
 Res, simplement m`ho creia, m’ho crec. Un madura d’una 

manera diferent dels que han pogut madurar amb estudis i 
comprensió de la vida amb l’ajut adequat... 
 

 
2. M’adono de la importància que té aquest aspecte de la 

 vida cristiana? 
 
 el present de la nostra vida,...  i el futur de l’altra...   

S’ha d’aprendre a tenir les idees clares per a una vida 
cristiana, sana. 

 
3. Comentem alguna de les frases que hi ha incloses en el 
 2n. apartat: la dèria de Jesús (aquell pensament que 
 més ens ha agradat, que ha resultat més nou per a 
 nosaltres).  
 
 No resulta cap novetat quan si pensa bé i creure  que Jesús 

va passar els seus anys de vida “oculta” escoltant, observant 
i meditant en tot el que passava al seu entorn, fins que es va 
decidir parlar...el seu cor ja estava molt saturat...    

 
4. Podria resumir en una frase, inventada per mi, què és el 

Regne de Déu. 
 (vàries) 
 Respectar i estimar l’altra persona sense ofegar-la amb les 

pròpies dèries impulsives.  
 escoltar i comentar, si cal... 
 Amor pacient i respectuós... 
 que no manqui el seny i la serenor...    
 
   29 - d’Octubre 2013 


