
 

SECRETARIAT  

D’APOSTOLAT SEGLAR 
 

Arquebisbat de Barcelona 

Programació del curs 2018-2019 

Trobades de laïcat català: 

 

8.  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 te-

nen a veure amb el laïcat a casa nostra. 
 

        Dissabte 9 de febrer de 2019,   a Sant Feliu de Llobregat. 
        Per a més informació:  http://www.apostolatseglarbcn.org/cias 

Secretariat d’Apostolat Seglar  
Arquebisbat de Barcelona 
C/ Sant Pau, 101 
08001 Barcelona 

Consell Pastoral diocesà: 

 

7. Participació. 
 Dues persones en nom del Secretariat de l’Apostolat Seglar, Noemí Ubach 

Codina i en  Domingo Torres Almazán, participen d'aquest Consell diocesà. 
 

parada Paral·lel (<L2 LILA> i <L3 VERDA>) 

sortida Ronda Sant Pau 

    
Lín21, 91, D20, H14, V11 i 121 

Telf 93 301 15 68 

Correu  dseglar@arqbcn.cat 

Web: http://www.apostolatseglarbcn.org 

http://www.apostolatseglarbcn.org/cias
mailto:dseglar@arqbcn.cat
http://www.apostolatseglarbcn.org


Reflexió i acció: 
  

1. Comunitats evangelitzadores.   
 

“Oïda ben fina... i cor ben disposat” 

 

“Vivim un canvi d’època, ho sabem prou. Com podem, doncs, escoltar Déu, que ens par-

la enmig d’aquest canvi? Cal tenir una oïda ben fina per saber escoltar l’Esperit i un cor 

ben disposat per complir el que ens diu” (Orientacions i Propostes per una conversió pastoral 

a l’Arxidiòcesi de Barcelona) 

Aquest curs 2018-19 tindrem tres trobades, de totes les entitats, per tal de treballar les 

orientacions del nou Pla Pastoral. Esperem  poder comptar amb la vostra participació 

activa. Les dades seran: 

RECÉS inici de curs, 6 d’octubre de 2018, dissabte  

23 de gener de 2019, dimecres 

DIADA fi de curs, 1 de juny de 2019, dissabte 

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

2.  Compromís solidari. 

 

“L’Església serà aquell “hospital de campanya” que ens proposa el Papa si desenvolupa 

la solidaritat amb les diferents formes de pobresa i de sofriment existents, i si és acollido-

ra de tothom, sense mirar les condicions de raça, sexe o religió. Si actua així, serà més 

fidel a la seva missió d’anar cap a les perifèries  geogràfiques i existencials de la nostra 

societat” (Pla Pastoral) 

 

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

Cursos: 
  

3.  Escola de Primer Anunci. 
 

Continuem col·laborant amb la proposta de preparar persones laiques per ser agents d’e-

vangelització. 

Animen als moviments, associacions, centres i arxiprestats a reconèixer persones amb 

capacitats per fer aquest servei, i disposades a formar-se  per aquesta tasca. 

A principis de curs vinent us facilitarem dades del cursos. 

Consell, Junta i Comissió: 
 

4.  Consell d’Acció Catòlica. 

 

“Cal doncs, que ens coneguem més, que sapiguem més el que fan els altres. I, sobretot, 

que l’empatia, la comprensió i la confiança guiïn les relacions dins de l’Església” (Pla 

Pastoral). 
 

Després de la positiva experiència dels cursos passats hem programat les trobades de tota 

l’Acció Catòlica en dos celebracions Eucarístiques, i un recés conjunt,  ja tenim calen-

dari per les nostres trobades del curs  vinent.  
 

Calendari de les Eucaristies:  28 d’octubre de 2018 i  19 de maig de 2019, a les 19,00h a 

la Parròquia de Santa Madrona.  
 

Recés de Quaresma el dia 23 de març de 2019 a la seu de la delegació, C/ Sant Pau 101. 

 

Reunions del Consell:  25  setembre,  16  octubre,  27  novembre de 2018 i                         

15  gener,  26  febrer,  2  abril,  7  maig i  11  juny de 2019, a les 19h. 

 

Per a més informació: http://www.apostolatseglarbcn.org/ca/cac/qui_som 

 
 

5.  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.  

 

“Aquesta comunió ha de ser  dinàmica, que generi  sinèrgies i que fomenti així una Es-

glésia  en sortida”  (Pla Pastoral)  

 

Assemblea general del Fòrum : 10 de novembre de 2018 

 

Reunions de la Junta: 18 setembre, 13 novembre de 2018. a les 19h. 

 

Per a més informació: http://www.apostolatseglarbcn.org/ca/foca/qui_som 

 
 

6.  Comissió Diocesana de Centres Parroquials i Culturals Catòlics. 
 

 

Volem continuar potenciant l’experiència de l’any passat proposant als Centres Parroqui-

als i Culturals sessions de cinema espiritual i concerts de cantautors catòlics.  
 

“...dediquem imaginació i esforç a promoure espais de lectura dels fets de la vida a la llum 

de l’Evangeli, a compartir en un clima orant aquesta mirada creient per arribar a una espi-

ritualitat que integri Déu i el món, la fe i la vida, l’oració i l’acció” (Pla Pastoral) 
 

        Reunions de la Comissió:  2  octubre,  13  novembre de 2018 i 

        15  gener,  26  febrer,  2  abril i  21  maig de 2019 a les 17:30h. 

 

Per a més informació:  http://www.apostolatseglarbcn.org/ca/ccc/curs 

  


