
 

 

 

 

A tots/es els/les responsables de les associacions i entitats del Fòrum 

d’Organitzacions Catòliques d’Adults, moviments d’Acció Catòlica i Centres 

Parroquials i Culturals 

 

Benvolguts/des,  

un any més, en arribar aquest temps d´estiu, m´agrada posar-me en contacte amb vosaltres, per 

agrair-vos tot el que heu fet omplint de vida el curs que acabem: esforços, treballs, activitats, 

trobades, reunions .... en cada associació, moviment o centre per materialitzar accions 

evangelitzadores, cercar respostes solidàries a tantes necessitats, i trobar moments de 

recolzament i acompanyament en els grups....... cercant donar una resposta evangèlica a les 

realitats que vivim. 

També en la Delegació d'AS hem fet camí, ens hem endinsat en l'espiritualitat de misericòrdia i 

hem avançat teixint una xarxa laïcal que respongui a allò que creiem avui hem de viure. Les 

petites passes donades cal que ens les agraïm tot donant gràcies a  Déu per tot el que hem viscut. 

Com altres anys també vull avançar-vos algunes propostes pel proper curs. Convençuts de que, 

les nostres entitats ens ajuden, amb l'Evangeli a la ma, a viure com a laics/ques enmig del món, 

des de la Delegació volem proposar-vos fer junts, un tros més de camí amb el lema:  

“de col·laboradors a corresponsables”. 

Això ens esperona a créixer en el coneixement mutu, a aprofundir en la nostra identitat 

específica i a millorar la nostra consciència diocesana, ja que ens cal viure la missió laïcal 

d´anunciar l´Evangeli més agosaradament, sabent-nos Poble de Déu, responsables i co-

responsables, tal com ens defineix l´encíclica Evangeli Gaudium. 

"Els laics són simplement la immensa majoria del Poble de Déu... ha crescut la 

consciència de la identitat i la missió del laic en l'Església. Es compta amb un nombrós 

laïcat, encara que no suficient, amb un arrelat sentit de comunitat i una gran fidelitat en 

el compromís de la caritat, la catequesi, la celebració de la fe". (Evangeli Gaudium, 

n.102).  

Volem amb tots vosaltres encetar una reflexió de reciprocitat, què, de forma permanent, 

enriqueixi les propostes que puguin sorgir en les trobades de la Delegació i en la vida dels 

moviments.    

Us invitem a que, quan programeu el proper curs (2016-2017) en les vostres associacions, 

moviments i centres, tingueu present i us adheriu als objectius que s'ha fixat aquesta Delegació 

per construir un laïcat més compromès i més en xarxa. Per això us avancem quins són els 

objectius que volem potenciar i el calendari previst, us els adjuntem. 

Vull reiterar-vos el meu desig d'un bon estiu tot gaudint d'un merescut descans, que us permeti 

estones de silenci i de trobades amb altres i especialment amb Ell. Una forta abraçada,  

 

 

Anna Almuni  

Delegada Diocesana d’Apostolat Seglar Barcelona 

Barcelona,  21 de juliol de 2016 


