
COL.LECTIUS ADHERITS 
A XARXA CRISTIANA

València:

Dones Creients
Grup d'Assumptes Religiosos de Lambda
Comunidad Ciento Volando
Grup cristià antimilitarista
Católicas por el derecho a decidir
Atrio
CVX Comunitat Ignacio Ellacuría
Grup de seglars i rectors del dissabte
Moceop-Valencia
Grup d'oració Llíria.
Comunidad dominicana de predicación

Levantazo. 
Fraternidad Secular Carlos de Foucauld
Comunitats Cristianes Populars (CCP):

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

Castelló:

Asociación cultural de laicos "Fe y Diálogo"
Associació Bisbe Climent
Asociación de Laicos Vaticano II
Grup de cristians socialistes

Alacant:

Comunitat de Turballos
Comunidad María de Nazaret

VIII APLEC
ECLESIAL

Fent 
xarxes
XARXA CRISTIANA

15 de Febrer
de 2015

Lloc: local de la Comunitat
“Ignacio Ellacuría”

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

Xarxa Cristiana
xarxa.cristiana@gmail.com

* Coneixes el blog de Xarxa? 
el visites?:

http://xarxacristiana.
blogspot.com/



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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Pza de 
la Iglesia            

Barri de 
CAMPANAR

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.

“Fent Xarxes” 

Xarxa Cristiana és una xico-
teta xarxa de grups eclesials
de base, que vol animar i
coordinar la tasca compar-

tida que cada col·lectiu fa al seu camp, sent una
experiència d'Església comunitat de comunitats,
horitzontal, en igualtat i diversitat, i al servei del
projecte d'una nova societat que Jesús nomenava
Regne de Déu.

Més enllà de la seva connotació de cristiana,
i afirmándola, vol ser una xarxa més amb altres
xarxes socials que treballen pel canvi a favor de les
persones i grups més desafavorits, i en algunes de
les quals estem presents com a cristians i cristianes
de base.

Creiem que "fer xarxes" és un signe dels
temps, pel que significa de participació ciutadana
en el canvi social, d'horitzontalitat i coresponsabi-
litat en afrontar les situacions que pateixen les per-
sones "de baix", sent subjecte del seu propi canvi.

Per això volem CELEBRAR aquest any
l’APLEC DE XARXA CRISTIANA amb el lema
"FENT XARXES", compartint com "Església sense
fronteres" experiències i expectatives amb altres
xarxes, i CELEBRANT la vida que hi ha i l'aspiració
utòpica d'un altre món possible que anem fent ja.

Objetivos de Redes Cristianas y Xarxa
(“Carta de identidad”)

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 "diaconía" 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 compartir informa-
ción, formación y experiencias entre grupos y perso-
nas.

4. Establecer una relación estrecha con otras redes nacio-
nales e internacionales y movimientos similares de
otras religiones.

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

HORARI:
10,00: Acollida.

Ambientació

10,30: MURAL: 
“FENT XARXES”
Participació 

11,45: Descans. Picaeta 

12,30: Celebració
participativa.
Record de Jesús

13,30: Comunicat final.
Acomiadament

15 de febrer


