SECRETARIAT
D’APOSTOLAT SEGLAR
Arquebisbat de Barcelona
Programació del curs 2019‐2020
0. Lema, Cal posar-nos en marxa amb un triple dinamisme: escoltar-nos, discernir i caminar junts; d’ací que
hàgim escollit el lema :
"mirada plena d'amor... fer arribar als joves la veu de Jesús" (OP, n3),

1. Reptes 2019-20
EL PLA PASTORAL, continuarem treballant a nivell diocesà la línia de la Fraternitat i començarem la dels Joves:
La primera actitud de la comunitat cristiana envers els joves ha de ser una mirada plena d’amor (cf. Marc
10,21). Ens hem de preguntar: què oferim als joves d’avui? Com els fem arribar l’amorosa, captivadora i exigent
crida de Jesús a seguir-lo, una crida que és font de sentit i de plenitud de vida?
L'ESPIRITUALITAT D’ACOMPANYAMENT. Amb la voluntat de dotar d’eines a les persones que fan aquest
servei eclesial i facilitar materials i mètode per fer aquest acompanyament, s’iniciarà un curs de formació per
acompanyants laics.
"L’acompanyament espiritual és un procés que intenta ajudar la persona a integrar progressivament les
diferents dimensions de la vida per seguir el Senyor Jesús. Tres instàncies s’articulen en aquest procés: escoltar
la vida, trobar-se amb Jesús i dialogar misteriosament entre la llibertat de Déu i la de la persona (...)
https://www.apostolatseglarbcn.org/

EL CONGRÉS DE LAICS. La Conferència Episcopal Espanyola proposa la celebració d'un Congrés centrat en el
laïcat: Poble de Déu "en sortida" amb l’objectiu de impulsar la conversió pastoral i missionera del laïcat en el
Poble de Déu, com a signe i instrument de l’anunci de l’Evangeli de l’esperança i de l’alegria, per acompanyar
els homes i les dones, en el seu camí vers una vida més plena. Trobada catalana de Pre-Congrés - Congrés Post-Congrés.
https://www.apostolatseglarbcn.org/2019/07/22/cee-un-laicado-en-accio-pueblo-de-dios-en-salida/EL

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 acollidora 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”

2. Trobades
SETEMBRE

dimecres 18, a les 19:00h., sala Abad Safont, seu del Secretariat (C/ S. Pau 101)
TROBADA INICI DE CURS per avançar en les propostes que s’han de treballar.

SETEMBRE

dissabte 28, a les 9:00h., Casa de l’Església San Feliu de Llobregat (C/ Armenteres 35)
PRIMERA SESSIÓ PRESENCIAL DEL CURS D'ACOMPANYAMENT

NOVEMBRE dissabte 9, a les 10:00h., Col·legi La Salle Bonanova (C/ Passeig de la Bonanova, 8)
PRE-CONGRÉS 2020. JORNADA CATALANA D'APOSTOLAT SEGLAR
Procés de preparació del Congrés de Laics: Poble de Déu “en sortida”
FEBRER

divendres 14 a diumenge 16, a Madrid
CONGRÉS DEL LAÏCAT
Poble De Déu “en sortida”

MARÇ

diumenge 1, a concretar
TROBADA DIOCESANA PLA PASTORAL

MARÇ

dissabte 7, a les 10:00h, sala Abad Safont, seu del Secretariat (C/ S. Pau 101)
TROBADA POST CONGRÉS
(intercanvi d’experiències amb les persones que hauran participat)

MAIG

dissabte 23, a les 10:00h, sala Abad Safont, seu del Secretariat (C/ S. Pau 101)
DIADA DE L'APOSTOLAT SEGLAR, TROBADA DE FINAL DE CURS

3. Acció Catòlica, Organitzacions Catòliques d’Adults, Centres
Culturals i Parroquials
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).
Hem programat un recés conjunt, per tota l’Acció Catòlica.
Recés de Pasqua el dia 30 de maig de 2020, a la seu de la delegació, C/ Sant Pau 101.
Reunions del Consell: 8 d’octubre, 3 de desembre de 2019 i 25 de febrer, 21 d’abril i 9 de juny de 2020,
a les 19h. a la seu de la delegació, C/ Sant Pau 101.
Per a més informació: https://www.apostolatseglarbcn.org/consell-daccio-catolica/

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 Església en sortida”
(Pla Pastoral)

Assemblea general del Fòrum : 19 d’octubre de 2019
Reunions de la Junta: 26 de setembre de 2019, a les 19h. (les altres a concretar)

Per a més informació: https://www.apostolatseglarbcn.org/forum-deles-organitzacions-catoliques/

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.
“...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 espiritualitat que integri Déu i el
món, la fe i la vida, l’oració i l’acció” (Pla Pastoral)
Reunions de la Comissió: 17 de setembre de 2019, a les 17:30h. (les altres a concretar)
Per a més informació: https://www.apostolatseglarbcn.org/comissio-diocesana-de-centres-culturals/

