Programació del curs 2017-2018
Reflexió i acció:
1. Comunitats evangelitzadores.
Ens diu el papa Francesc. "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”. (Evangelii Gaudium, n.102)
Aquest curs 2017-18 tenim previstes amb el tema de Comunitats laïcals evangelitzadores tres trobades, de
totes les entitats, per tal de fer créixer les relacions i la comunió entre totes les comunitats laïcals. Esperem
poder comptar amb la vostra participació activa. Les dades seran:





Inici de curs, dimecres 4 d’octubre de 2017.
7 de febrer de 2018,
12 de maig de 2018 en el marc de la celebració del dia de l’Apostolat Seglar.

Per a més informació: http://www.apostolatseglarbcn.org/node/887

2. Compromís solidari.
Cal que l’esforç d’aprofundiment en la fe i de primer anunci es posi de manifest en un compromís solidari.
Per arribar al cor dels problemes dels homes i dones d’avui, som cridats a fer tot el que estigui al nostre
abast, en la dimensió social de la nostra fe i com a expressió de la raó profunda que la persona creient té,
més enllà del seu natural sentit humanitari.
Per a més informació: http://www.apostolatseglarbcn.org/node/887

Cursos:
3. Escola de Primer Anunci.
Continuem amb la proposta de preparar persones laiques per ser agents d’evangelització.
Curs pràctic basat en el Mètode "Vine i veuràs". Aprendre a presentar la fe de manera vivencial als pares i
mares dels nens de la catequesi i als adults en general. Obert a tota l’Arxidiòcesi.
Animant als moviments, associacions, centres i arxiprestats a reconèixer persones amb capacitats per fer
aquest servei, i disposades a formar-se per aquesta tasca.
Programa del curs 2017-2018:
PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LA LLUM
ARXIPRESTAT de la Torrassa-Collblanc
Centre Parroquial – c/ Pins, 35-37 / metro L1 Florida
Dissabtes 7, 21 i 28 d'octubre i 4 de novembre de 2017 de 10 a 13:30
Inscripcions: Delegació d'Apostolat Seglar
Per a més informació: http://www.apostolatseglarbcn.org/node/277

.../...

Projecte:
4. Vine i Veuràs.
Els equips de laics/ques que aquests anys passats han realitzat el curs de l'Escola de Primer Anunci,
iniciaran i/o mantindran convocatòries expresses de Primer Anunci adreçades a persones que no
freqüentin els ambients eclesials. Ho faran adequant-ho a cada parròquia, arxiprestat, moviment o
associació amb la coordinació i el seguiment necessaris a nivell diocesà.
Primera trobada dels equips Vine i Veuràs: 17 d’octubre de 2017
Explorar les possibilitats de la pàgina WEB de la Delegació d'AS a la possibilitat de contactar amb
persones allunyades de la fe i que en algun moment volen donar un pas d'apropament.
Per a més informació: http:// www.apostolatseglarbcn.org/node/277

Consell, Junta i Comissió:
5. Consell d’Acció Catòlica.
Després de la positiva experiència del curs passat hem programat les trobades de tota l’Acció Catòlica en
dos celebracions Eucarístiques, i un recés conjunt, ja tenim calendari per les nostres trobades del curs
vinent.
Calendari de les Eucaristies: 22 d’octubre de 2017 i 13 de maig de 2018, a les 19,00h a la Parròquia de
Santa Madrona.
Recés de Quaresma el dia 10 de març de 2018 a la seu de la delegació, C/ Sant Pau 101.
Reunions del Consell: 26 setembre, 7 novembre, de 2017 i 23 gener, 17 abril, 29 maig de 2018.
Per a més informació: http://www.apostolatseglarbcn.org/ca/cac/qui_som

6. Fòrum d’Organitzacions Catòliques d’Adults.
El coneixement de les diferents entitats que integren el Fòrum i la xarxa de comunió entre les mateixes és
un objectiu prioritari de la tasca que s’ha fet aquests darrers anys i que volem continuar potenciant.
També ho és reflexionar sobre la responsabilitat laïcal en l’Església i en la societat.
Assemblea general del Fòrum (renovació de càrrecs): 18 de novembre de 2017
Reunions de la Junta: 19 setembre, 17 octubre, 28 novembre de 2017, 30 gener de 2018.
Per a més informació: http://www.apostolatseglarbcn.org/ca/foca/qui_som

7. Comissió Diocesana de Centres Parroquials i Culturals Catòlics.
Volem continuar potenciant l’experiència de l’any passat proposant als Centres Parroquials i Culturals
sessions de cinema espiritual i concerts de cantautors catòlics.
Reunions de la Comissió: 19 setembre 2017, 24 octubre, 28 novembre de 2017, 30 gener de 2018.
Per a mé informació: http://www.apostolatseglarbcn.org/ca/ccc/curs

8. Participació en el Consell Pastoral diocesà,

dos persones en nom de la Delegació, una

representant el CAC i l'altre al FORUM, participen d'aquest Consell diocesà.

Trobades de laïcat català:
9. IV Jornada d'Apostolat Seglar de Catalunya.
Les Delegacions de les diòcesis amb seu a Catalunya, tornarem a aplegar-nos per tal de continuar
reflexionant junts sobre els diferents temes que tenen a veure amb el laïcat a casa nostra.
Dissabte 27 de gener de 2018, a Sant Feliu de Llobregat.
Per a més informació: http://www.apostolatseglarbcn.org/cias

