
COL.LECTIUS ADHERITS 
A XARXA CRISTIANA

València:

Dones Creients
Grup d'Assumptes Religiosos 

del Col.lectiu Lambda
Comunidad Ciento Volando
Grup cristià antimilitarista
Católicas por el derecho a decidir
Atrio
Grup de Rectors del Dissabte 
Moceop-Valencia
Comunitats Cristianes Populars (CCP):

- Jesús Obrer-Sant Maur
- Natzaret
- Port de Sagunt
- Benicalap-Ciutat Fallera
- Manises
- Grup de Mar

Castelló:

Associació Bisbe Climent
Asociación de Laicos Vaticano II
Grup de cristians socialistes
Cristians i cristianes de base de Castelló

II APLEC
ECLESIAL

Caleu 
les xàrcies

XARXA CRISTIANA

17 - Maig - 2009

XARXA CRISTIANA 
de Valencia  

está adherida a 
REDES CRISTIANAS

en ámbito estatal

Xarxa está abierta a grupos que se
quieran incorporar. Ponéos 

en contacto con Xarxa por el correo
xarxa.cristiana@gmail.com

Webs d’interés: 

* Redes Cristianas
www.redescristianas.net

* Comunidades Cristianas Populares
www.ccp.org.es

* Dones Creients
http://donescreients.blogspot.com

* G. Assumptes Religiosos Lambda
www.cristians-homosexuals.org

* Fòrum Cristianisme i Món d'Avui
www.cristianismeimondavui.org

* Església Plural
www.esglesiaplural.org

* Atrio
www.atrio.org

* Moceop
www.moceop.net

* Comunidad Ignacio Ellacuría
http://vozpublicacie.blogsome.com

Xarxa Cristiana

xarxa.cristiana@gmail.com

* ¿Conoces el blog de Xarxa? 
¿lo visitas?:

http://xarxacristiana.
blogspot.com/

“Echad las redes” 
(Lc 4,5)



II APLEC DE XARXA

"Caleu les xàrcies" (Lc 4,5)

Aquest aplec vol “visibilitzar” la
diversitat de grups i carismes

de l’Església de base de València.

Amb aquest Aplec volem compartir 

els nostres compromisos 

pel Regne de Déu: 

* quines tasques estem fent

* en quins fronts ens movem 

* amb quina gent treballem

* amb quins grups fem xarxa ...

A més de compartir experiències, 

podem reflexionar com fer-ho millor, 

i celebrar la nostra fe, 

donant gràcies 

per la riquesa de la diversitat.

LLOC:

Local de la Comunitat de Vida Cristiana
“Ignacio Ellacuría”:

C/ Ribarroja, 4 baix
(Barri de Campanar; València)

Avda Pío XII              (río Turia -->)

“ Hipercor
Campanar ”
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C. Aparicio Albiñana    
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Pza de 
la Iglesia  

Barri de 
CAMPANAR

11.00 h: ACOLLIDA. Salutacions.  
Assaig de cants i danses.  
Celebració.  Acció de gràcies.  
Manifest del dia. 

14.00 h: DINAR DE GERMANOR ...
(compartim menjar i vida, 
el que duem...) 
La beguda i el café, 
a càrrec de l’organització.

... i FESTA

Objetivos 
de Redes Cristianas y Xarxa

1. Revisar nuestro estilo de vida y los
medios y métodos que utilizamos en las
comunidades, movimientos y grupos
desde el criterio evangélico de la "diaco-
nía" o "actitud de servicio al otro".

2. Manifestar con acciones y compromisos
públicos, con gestos y escritos, este
nuevo paradigma de comunión y de
organización.

3. Organizar encuentros y foros para com-
partir información, formación y expe-
riencias entre grupos y personas.

4. Establecer una relación estrecha con
otras redes nacionales e internacionales
y movimientos similares de otras reli-
giones.

5. Contribuir desde todas nuestras posibi-
lidades a la transformación radical de la
Iglesia y de su presencia en el mundo.

Com a Xarxa Cristiana de València
volem, a més a més, reivindicar l’encarnació
de la nostra fe en la nostra realitat com a
poble valencià, la nostra llengua i cultura.

Per als nens,
hi haurà servei

de guarderia
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