
LLOC: Església de Santa Maria Mag-
dalena (presencial) i per 
www.facebook.com/UpaPilar.Magdale 
nalleida 

HORARI: de 9 a 11 :30 (s'inicia amb 
l'eucaristia) 

INSCRIPCIONS: per correu electronic 
secretaria.upapm2012@gmail.com 
i/o Whatsapp al teléfon 626 343 735 

DADES NECESSËRIES: 
nom/cognoms, teléfons (fix i mobil) i 
adre9a de correu electronic 

La inscripció és graturta, pero les 
dades són necessaries per poder 
mantenir la comunicació 
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EL MAGNIFICAT 
ESCLAT DE JOIA DE LA 

TROBADA AMB DÉU 

recesos de formació teologica, espiritual i 
pastoral del curs 2021- 2022 

Unitat Pastoral Agermanada de les parroquies 
Mare de Déu del Pilar i Santa M. Magdalena 

Area de Formació del Consell de Pastoral 
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PROGRAMA 2021 2022 

18 de setembre 2021 
1 . - La bellesa del Magnífic 
Del Parenostre brolla un poema de gran be-
Ilesa: el Magníficat 

16 d'octubre 2021 
2.- La joia de l'experiencia espiritual 
La meva anima magnifica el Senyor 

20 de novembre 2021 
3.- La joia de l'experiencia espiritual 
El meu esperit celebra Déu que em salva 

18 de desembre 2021 
4.- La joia de l'experiencia espiritual 
Déu ha mirat la petitesa de la seva serventa 

15 de gener 2022 
5.- La joia de l'experiencia espiritual 
Totes les generacions em diran benaurada, 
perqué el Totpoderós obra en mi meravelles 
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19 de f ebrer 2022 
6.- El Déu de Maria 
El seu nom és sant 

19 de mar9 2022 
7.- El Déu de Maria 
L'amor als qui creuen en EII s'estén de ge-
neració en generació 

9 d'abril 2022 
8. - El Déu de Maria
Les obres del seu braç  són potents: dis-
persa les persones de cor altiu; derroca els 
poderosos del solí i exalta a els humils

21 de maig 2022 
9.- El Déu de Maria 
Les obres del seu braç són potents: omple 
de béns els pobres i els rícs se'n tornen 
sense res 

18 de juny 2022 
1 O. - El projecte de Déu sobre la historia 
La promesa de Déu a Abraham per sempre 
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