JORNADA D’APOSTOLAT SEGLAR DE CATALUNYA
COMUNITATS LAÏCALS I COMUNIÓ DIOCESANA
______________________________________________________
Taula de testimonis
Acció Catòlica General
En aquests moments, sóc la presidenta de l'Acció Catòlica General de la diòcesi de
Tarragona. També pertanyo a Laïcat XXI, entitat que fa una mica més d'un any va
celebrar un Congrés sobre el Laïcat a Poblet. I, a més, sóc membre de la parròquia de
Sant Pau de Tarragona.
El Concili Vaticà II definí les 4 notes que són pròpies de l'Acció Catòlica i amb elles uní la
diòcesi amb l'Acció Catòlica. Són indestriables, formen un tot.
La parròquia és, així mateix, un medi secular d'organització de la pròpia diòcesi.
I, finalment, l'articulació de Laïcat XXI amb la diòcesi és, precisament, a través dels
delegats d'Apostolat Seglar, que formen part del que anomenem 2n cercle.
Laïcat XXI pretén despertar les consciències dels laics sobre la seva pròpia dignitat. És
per això que busquem representativitat a totes les diòcesis, les quals haurien de
veure'ns com un grup de cristians que intenten despertar les consciències dels laics per
tal que arribem a ser persones madures i crítiques, ben formades i capaces de tirar
endavant qualsevol projecte a què s'hagin d'enfrontar.
L'Acció Catòlica, pel fet d'estar comptada com un element diocesà més, potser el que ha
de fer és cridar més fort, ja que els nostres bisbes no treballen per atreure gent que s'hi
vulgui apuntar.
En general, crec que els laics han de demanar als bisbes que vulguin de veritat la
participació dels laics en la vida eclesial a tots nivells, siguin els que siguin.
La petició del papa de viure la sinodalitat en l'Església és encertada perquè indica una
maduresa i un progrés que ens acosten al món d'avui. Indiquen que estem atents als
signes dels temps, tal i com el Concili Vaticà II ens demana.
M. Mercè Sardà i Pons

