
 
 
 
 
 

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,  

El mes de juliol ens invita a mirar al curs que acabem, i agrair tanta activitat viscuda, 
personalment i comunitària, en cada moviment, associació o entitat i també com a 
Secretariat i diocesanament. Hem compartit xerrades, trobades, recessos... les 
nostres agendes han avançat dia a dia, amb actituds evangelitzadores, solidàries, 
creadores de vida en comunió i amb clara voluntat de transformació social. 
 
Com a Secretariat d'Apostolat Seglar, el 2018-19, vam apostar per caminar amb el 
Pla Pastoral a la mà, i fer-ho amb una actitud discernidora : Una oïda ben fina... i un 
cor ben disposat... (OP, n5), procurant-nos temps i espais de lectura i anàlisi 
compartits en el si de les nostres entitats, ajudant-nos a créixer en una vida 
espiritual de conversió, i endinsant-nos amb una mirada renovada en la realitat, amb 
actitud oberta i creativa en el fer i el parlar. Hem treballat eclesialment per créixer 
en la fraternitat, per construir xarxes sumant esforços i col·laborant entre 
institucions.  

 
Pel proper curs tenim grans reptes, cal posar-nos en marxa! Recollint el que a 
la darrera trobada d'aquest curs, ens deia el P. Koldo Gutiérrez, ens cal un triple 
dinamisme: escoltar-nos, discernir i caminar junts. Així doncs, ens posarem en marxa 
el, 

dimecres 18 de setembre a les 19,00h. per “escoltar-nos, discernir i caminar junts”, 
a la seu del Secretariat (c/ Sant Pau, 101) 

ELS JOVES. Donat que el curs 2019-20 la diòcesis s’orientarà vers la tercera línia del 
Pla pastoral, els joves, una urgència sentida per tots, volem que el lema d'aquest 
nou curs ens hi impulsi : 

"mirada plena d'amor...  fer arribar als joves la veu de Jesús" (OP, n3), 

Amb creativitat i amb moltes ganes, hem de trobar la manera de treballar tots en 
aquesta línia. Ens aplegarem de nou, com ho hem fet aquests dos anys passats, per 
celebrar el camí que fem junts. Aquest curs serà el diumenge, 1 de març. 

L'ACOMPANYAMENT. La trobada catalana d'Apostolat Seglar del febrer passat, 
va tractar el tema "Acompanyar la llibertat en Crist. Escola d’acompanyament per a 
laics", amb sintonia amb la darrera Assemblea General del Sínode, que prioritzà 
pastoralment l’acompanyament espiritual, ens ha ajudat a posar en marxa el curs de 
formació bàsica per esdevenir acompanyants, dirigida al laïcat compromès de 
Catalunya. Es farà el curs 2019-20. Ja hi ha més d'una seixantena de matriculats. 

 



 

EL CONGRÉS DE LAICS. Des de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), se'ns 
convida a participar, en un CONGRÉS DE LAICS:  Poble de Déu "en sortida".  Vol ser 
un procés continuat, en el temps, que afavoreixi la dinamització del laïcat a Espanya 
i impulsi una autèntica Església en Sortida. Per a la seva preparació, s’ha establert 
una fase pre-congrés: amb el treball personal i de grups en els moviments, 
associacions, parròquies, entitats... Les aportacions de tots els grups seran la base 
del treball de la trobada catalana de les diòcesis amb seu a Catalunya, el 9 de 
novembre de 2019. Aquest encontre té dues finalitats: possibilitar la participació de 
tothom per tal de reflexionar sobre la vocació laïcal i recollir les aportacions al 
qüestionari que se'ns proposa des de la fase preparatòria de la CEE.  

En tornar, tenim previst una sessió post-congrés el 7 de març, per definir i dissenyar 
nous camins que permetin concretar tot allò que s’ha reflexionat en la fase 
diocesana i el que s’ha viscut al Congrés. Esperem disposar de les comunicacions 
dels participants. 

Confiem que pugueu assistir-hi a totes les convocatòries! 
 

DIADA D'APOSTOLAT SEGLAR. Com cada any clourem el curs entorn a la festa 
de la Pentecosta per continuar escoltant-nos, discernint i caminant junts. Una 
trobada de pregària, treball i festa el 

dissabte 23 de maig de 2020 

Us voldria suggerir que, en la programació del curs 2019-2020 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. 
 
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 
Directora Diocesana d’Apostolat Seglar Barcelona i  
Delegada de la Delegació per a la formació i acompanyament del laïcat 
 
Barcelona,  22 de juliol de 2019 
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