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,
espero que hagueu fruït d´un bon estiu, gaudint d´espais de repòs que us hagin permès
trobades amb la família, els amics i també amb Déu. Ja immersos en la tasca quotidiana,
tenim tots nous ànims per enfocar el nou curs.
Tal com us deia en la carta de 21 juliol, convençuts de que, les nostres entitats ens
ajuden, amb l'Evangeli a la mà, a viure com a laics/ques enmig del món, volem proposarvos des de la Delegació, fer junts un tros més de camí amb el lema de col·laboradors a
corresponsables.
Això ens demana créixer en coneixement mutu i en sentit d'identitat i participació
diocesana, per ajudar-nos a viure la missió laïcal d'anunciar l'evangeli més
agosaradament, sabent-nos Poble de Déu responsables i corresponsables.
Volem encetar una reflexió que sigui d'anada i tornada amb les entitats, i no solament
feta en les trobades de la Delegació. Comptem amb l'acompanyament del Bisbe Sebastià
Taltavull, tot esperant que la nova situació l’hi permeti.
Aquesta comunicació vol ser especialment una convocatòria al nostre primer moment
de trobada de tots,
el dimecres dia 5 d'octubre de 2016 a les 19,00 h.
a la seu de la delegació c/ S. Pau 101 – Sala Abat Safont
per presentar el programa del curs i continuar la reflexió.
Us convidem a que les programacions del 2016-2017 de 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.
Els altres moments de trobada d'aquest curs, per continuar la reflexió, seran els dies
8 de març i 27 de maig de 2017, esperem comptar amb la vostra participació activa.
Adjunto el full de programació de totes les activitats del curs 2016-17 de la Delegació.
Esperant que tingueu una bona tornada a la feina i un bon curs, una abraçada
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