Apostolat Seglar
Diòcesis amb seu a Catalunya
Arquebisbat de Tarragona
apostolat.seglar@arqtgn.cat
Mn. Jordi Vila i Borràs, delegat

Bisbat de Girona
vicarilaics@bisbatgirona.cat
Mn. Esteve Sureda Villar, delegat

Bisbat de Lleida
apostolatseglar@bisbatlleida.org
bisbatlleida.org/organismes-moviments/apostolatseglar
Sr. Joan Carles Nicuesa Vilardell, delegat

Bisbat de Solsona
evangelitzacioiapostolatseglar@bisbatsolsona.cat
Sra. Teresa Valero, delegada

Bisbat de Tortosa
fcaballestruel@gmail.com
Sr. Francesc Caballé Estruel, delegat

Bisbat d’Urgell
vicaripastoral@bisbaturgell.org
Mn. Antoni Elvira Gorgorió, vicari de pastoral

Bisbat de Vic
vicariaepiscopal@bisbatvic.com
Mn. Pere Oliva Mardi, delegat

Destinataris i objectius
de la Jornada
Destinataris:
• Equips responsables a nivell diocesà i a nivell català
de moviments i associacions laïcals.
• Responsable o representant i consiliari o
acompanyant de la fe de cada grup dels
moviments i associacions.
• Responsable o representant i consiliari o
acompanyant de la fe de grups no associats.

Objectius:

Jornada
Apostolat Seglar de Catalunya

L’EspiritualitatMística laïcal
a la llum del
Papa Francesc

• Fer visible la realitat de l’Apostolat Seglar.
• Ajudar a la coneixença mútua.
• Aportar elements formatius per créixer en
consciència d’evangelització.
• Recollir iniciatives que ajudin a promoure
l’Apostolat Seglar.

Lloc i informació
Lloc:
Seminari Conciliar
c/ Diputació 231. 08007 Barcelona
Tel. 934 541 600
Informació:
Consulteu al vostre Bisbat

Arquebisbat de Barcelona
dseglar@arqbcn.cat
www.apostolatseglarbcn.org
Sra. Anna M. Almuni de Muga, delegada

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
aseglar@bisbatsantfeliu.cat
Mn. Josep Torrente Bruna, delegat

Bisbat de Terrassa
seglarterrassa@gmail.com
www.seglarterrassa.org
Mn. Jaume Galobart Duran, delegat

Barcelona, Seminari Conciliar
12 de març de 2016

L’Espiritualitat-Mística laïcal
a la llum del Papa Francesc
Per parlar i aprofundir en la mística de
l’espiritualitat laïcal cal aturar-nos i
recordar quin és el context en el qual ens
toca viure i actuar, quins són els nous
reptes i desafiaments de la nostra societat
i en conseqüència de la nostra Església.

Horari de la jornada
09.30 h

Acollida

10.15 h

Pregària

11.00 h

Conferència

Butlleta d’inscripció
Nom i cognoms:

Associació, moviment o realitat laical:

Xavier Novell, Bisbe de Solsona i coordinador
de l’apostolat seglar de les diòcesis amb seu a
Catalunya

12.15 h

Tallers i testimonis
1r taller
Intentem portar la misericòrdia i l’amor de Déu
als més desvalguts de la societat
Josep Vaquer i Mercè Guilemany / Legió de Maria
Màrtirs del Segle XXI
Jaume Vives i Vives / Periodista i escriptor

El Papa Francesc en l’exhortació
apostòlica Evangeliï Gaudium, ens parla
d’un discerniment evangèlic.” És la mirada
del deixeble missioner, que “s’alimenta a
la llum i amb la força de l’Esperit Sant”
(EG 50). En aquesta reflexió apareixen tres
icones que il·lustren aquesta mística que
ens demana el Sant Pare; la mirada, ser
deixeble missioner, i d’on s’alimenta.

2n taller
L’Espiritualitat laïcal: Una vocació de crida,
encontre i fe
Domingo Torres i Almazan / Responsable diocesà
de Cursets de Cristiandat
Vincle amb els altres
Cristina Losa i Vidal / Moviment cristià d’adults - MCA

La Jornada d’Apostolat Seglar d’enguany,
vol ser un moment d’aturada i d’aprofundiment en COM vivim i ON ens alimentem,
per a dur a terme el nostre apostolat, no
es tracta tant de FER sinó de SER aquests
deixebles missioners que a través de la
nostra pluralitat d’apostolats som sal i
llum en aquesta societat canviant.

3r taller
L’espiritualitat des de l’acció i la participació
associativa
Montserrat Morera i Isern / Centre catòlic de Sarrià
Vida laïcal en el matrimoni. Santificant les
realitats terrenes, vivint com Església domestica
i recolzant a la vida.
Carlos García i M. Elena Vélez / Casa d’acollida
Maternity

Confio a portar-vos a aquesta reflexió i us
animo a venir i participar de la jornada així
com dels diferents espais de testimoniatge
que hem pensat per il·lustrar aquesta
espiritualitat laïcal.

4t taller
Laics arrelats a l’evangeli i compromesos en el món
Jaume Dantí i Riu / president cristians pobles i
comarques
La mà de Déu a la nostra vida
Carles de Riba / Schola Cordis Iesu / Cenáculo

† Xavier, Bisbe de Solsona
13.30 h

Eucaristia presidida pel bisbe Sebastià Taltavull

14.30 h

Dinar

En cas de ser un grup de laics no associat, indiqueu, si és
possible, de quin tipus (RdV, EdE, familiar...):

Diòcesi:

Responsabilitat (equip general –indiqueu rol–, representant
de grup, consiliari o animador de la fe):

Telèfon de contacte:

Correu electrònic de contacte:

Número del taller al que vull participar:

(Escanegeu i envieu-nos la fitxa, o bé senzillament les dades
a l’adreça de correu electrònic del bisbat. La inscripció i el
dinar s’abonaran el dia de la Jornada).

Inscripcions:
Cada participant s’inscriurà al Bisbat corresponent enviant
un correu electrònic abans del 7 de març (consulteu l’adreça
del vostre bisbat al dors d’aquesta butlleta).

Aportació econòmica:
• inscripció: 5,00 €
• dinar: 12,00 €

