
 
 
 
 
 

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,  

Acabem un curs intens, molt intens, que ens obre a noves propostes il·lusionants. 
Volem agrair-nos tanta vida com hi hem posat, personalment i comunitària, en cada 
moviment, associació o entitat i també com a Delegació i diocesanament.   

Vam començar el curs amb l’ordenació episcopal dels nostres bisbes auxiliars, Toni i 
Sergi, i el comiat del bisbe Sebastià, i l'hem acabat amb la presentació i posada en 
marxa de les Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l'Arxidiòcesi de 
Barcelona, procés en el que tots nosaltres ens hi hem implicat des del seu inici.  

Durant el curs les nostres agendes han avançat mes a mes, plenes d'esforços, 
reunions i activitats evangelitzadores, solidàries, creadores de vida fraterna i amb 
clara voluntat de transformació social. 

Com a Delegació d'Apostolat Seglar vam apostar per una compromesa resposta 
evangèlica oferint instruments de formació i dinamització. Sentint-nos tots 

"Comunitats evangelitzadores". 

Hi hem treballat, i ens ha ajudat a créixer en el coneixement mutu, a aprofundir en la 
nostra identitat específica i a millorar la nostra consciència diocesana, per viure la 
missió laïcal d'anunciar l'Evangeli més agosaradament, sabent-nos Poble de Déu, 
responsables i co-responsables. 

Al gener vam participar en la trobada catalana d'Apostolat Seglar amb un treball 
profund i suggeridor sobre “Camins de vocació i missió: discerniment i 
acompanyament”, que continuarem desenvolupant durant el proper curs. 

El diumenge 22 d'abril, a la Basílica de Santa Maria del Mar, vam viure una jornada 
de comunió on ens van presentar les Orientacions i propostes per a una conversió 
pastoral a l'Arxidiòcesi de Barcelona, fruit del treball diocesà de tot l'any anterior en 
el que tots els moviments, associacions i entitats de la Delegació hi vam treballar 
activament.  

Com haureu vist, en sintonia amb aquest nou Pla Pastoral, estem caminant vers una 
nova organització diocesana, que ens ajudi a fer camí junts i a fer visible en el nostre 
món concret de l'Arxidiòcesi de Barcelona una "Església en sortida".  

En aquesta nova organització la Delegació d'Apostolat Seglar passarà a ser el 
Secretariat diocesà d'Apostolat Seglar dins la Delegació diocesana per la formació i 
acompanyament del laïcat. Això ens esperona a un treball més global, un treball 
compartit i creatiu i amb incidència de les delegacions diocesanes i dels secretariats 
en el territori diocesà. 

 



 

 

El curs vinent iniciarem un temps de grans reptes en sintonia amb les "Orientacions i 
propostes". Hem de procurar-nos temps i espais de lectura i anàlisi compartits en el 
si de les nostres entitats, ajudar-nos a créixer en una vida espiritual de conversió, i 
endinsar-nos amb una mirada renovada a la realitat.  

Hem de focalitzar el compromís propi de cada institució amb actitud oberta i 
creativa en la manera de fer i parlar. També hem de treballar eclesialment construint 
xarxes, sumant esforços i col·laborant entre institucions. 

És per tot això, que el nostre lema del nou curs serà: 

Una oïda ben fina... i un cor ben disposat... (OP, n5) 

I us proposem iniciar-lo amb un recés el dissabte 6 d’octubre. Hi estem convocats 
totes les entitats, moviments, .... que formem el Secretariat d’Apostolat Seglar per 
aprofundir i il·lusionar-nos davant la nova etapa que ens obre el nou Pla Pastoral. 
Ens ajudarà en la reflexió el P. Josep Manel Vallejo, caputxí; tanmateix,  ens 
acompanyarà el bisbe Sergi durant la jornada. Més endavant us en facilitarem la 
informació concreta.  

Us voldria suggerir que, en la programació del curs 2018-2019 de les  vostres 
associacions, moviments o centres, tingueu present i us adheriu als objectius que 
s'ha fixat aquest Secretariat d'Apostolat Seglar per tal d'aconseguir un laïcat en 
comunió, més compromès i "enxarxat". Per això us avanço quins són els objectius 
que volem potenciar i el calendari previst en el document adjunt. 

Aprofito per informar-vos que estem treballant en una nova versió del web del 
Secretariat, amb la voluntat de que sigui una eina de tots i per a tots, que ens faciliti 
el coneixement mutu i la interrelació. Esperem les vostres aportacions!!! 

Ara és temps d'estiu i desitjo que tots pugueu gaudir d'un espai de descans, 
pregària i trobada amb els altres, només així el curs vinent podrem posar-nos en 
marxa des de bon començament amb energia renovada. 

 
Una forta abraçada,  

 

Anna Almuni de Muga 
Delegada Diocesana d’Apostolat Seglar Barcelona 
 
Barcelona,  20 de juliol de 2018 
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