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Benvolgut/da:
Ens plau de fer-vos arribar el programa del V Congrés d’Espiritualitat, que tindrà lloc els
dies 23 a 25 d’octubre d’enguany al Santuari de Santa Teresina de Lleida. Com en les edicions
anteriors, el Congrés té una intenció i un plantejament pastorals, i esperem la participació d’un
bon nombre de persones.
Aquesta vegada la figura de referència serà santa Teresa de Jesús, en el V Centenari del
seu naixement. Teresa va descobrir que la riquesa de la persona humana és en el seu interior. Ella
va trobar la resposta a la seva recerca en el diàleg d’amistat “amb aquell qui sabem que ens
estima”. D’aquesta experiència va treure l’impuls i la força per viure al servei dels altres en una
activitat incessant.
Com podeu veure en el programa adjunt, intervindran en el Congrés cristians i cristianes
provinents de diversos ambients eclesials. Amb la mirada posada en la nostra situació actual, i
tenint ben present el testimoni de santa Teresa, volem compartir el desig de revifar l’amistat amb
Crist, vivent i present en el nostre cor.
Durant la celebració del Congrés, tindrem també l’oportunitat d’assistir a la representació
del musical “Si Teresa de Jesús volviera hoy”, amb text de M. Victòria Molins. El Congrés servirà
també de cloenda de les celebracions del V Centenari del naixement de santa Teresa a Catalunya i
Balears.
Podeu trobar informació més completa i actualitzada a la pàgina web del
Congrés: www.carmelcat.cat/congres. Us agrairem que feu conèixer el programa del Congrés a
tothom qui pugui estar-hi interessat. Per raons pràctiques, demanem que les inscripcions es facin
arribar a la secretaria abans del 10 d’octubre. Restem a la vostra disposició si desitgeu qualsevol
informació complementària.
Ben cordialment, en nom de la comissió organitzadora
P. Agustí Borrell
Vicari General dels Carmelites Descalços

Lleida, 24 d’agost del 2015

