Per desenvolupar aquest itinerari congressual és fonamental garantir en
cada diòcesis la major participació
possible del laïcat, ja sigui associat
i/o no associat, que requerirà un esforç
il·lusionat per informar, animar i participar en totes les fases.
Per això podeu comptar amb la nostra col·laboració, per explicar i resoldre dubtes, per aportar idees i, fins i
tot, acompanyar-vos en les diòcesis
per animar, dialogar, compartir, aclarir
el que estimeu necessari.

Com i q u a n ?
Proposem un procés en tres etapes:
1ª etapa (Pre-Congrés) que es realitzarà
en l’àmbit diocesà. Es proposa treballar el document “Un laïcat en acció”
en grups. Aquesta fase es donarà per
finalitzada en una Trobada diocesana.
Amb les aportacions de cadascuna de
les diòcesis s’elaborarà un Instrumentum
Laboris.
2ª etapa (Congrés de Laics), que se celebrarà del 14 al 16 de febrer del 2020,
a Madrid. Es treballaran, en grups, quatre itineraris fonamentals: primer anunci,
acompanyament, processos formatius i
presència en la vida pública. El Congrés
tindrà dues línies transversals fonamentals: l a sinodalitat i e l discerniment.
3ª etapa (Post-Congrés): es concretaran
propostes i línies d’acció que siguin impulsores i dinamitzin el laïcat, en l’àmbit
de les diòcesis.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant les següents vies:
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Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
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Persones de contacte:
Luis Manuel Romero
Isaac Martín
913439717
contenidos@pueblodediosensalida.com
info@pueblodediosensalida.com
www.pueblodediosensalida.com

Procés de preparació del
Congrés de Laics
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Ser signe i instrument de l’anunci de l’Evangeli per a la
vida del món.

Pe r

què?

Per això, l’objectiu general del Congrés és 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.
El Congrés, tant en la preparació prèvia
com en el seu desenvolupament posterior en les diòcesis, ha de servir-nos per:

Pe r

què ?

1.Prendre consciència de la vocació
baptismal del laïcat per a la missió.

CLa u s

2. Promoure “la caritat política”.
La Conferència Episcopal Espanyola, entre els anys 2016 i 2020, està desenvolupant un Pla Pastoral que porta per títol
“Església en missió al servei del poble”,
inspirat en la crida a la conversió missionera que el Papa Francesc ha proposat a l’Església (EG 30).
El Pla Pastoral preveu, a la finalització
d’aquest, la celebració d’un Congrés, al
que seran convocats tot el Poble de Déu
– bisbes, preveres, consagrats i laics -.
A l’Assemblea Plenària de l’abril del 2018,
els bisbes varen decidir que aquest Congrés se centrés en el tema del laïcat i varen encarregar la seva organització a la
Comissió Episcopal de l’Apostolat Seglar
de la CEE.

3.Transmetre, des del discerniment, una
mirada d’esperança davant els
desafiaments de la nostra societat.

de f o n s

Al llarg d’aquest procés tindrem
en compte les següents claus de fons:

1.Fomentar la comunió, com Poble de
Déu.

•
•

2.Donar visibilitat a la realitat del laïcat.

•
•
•

Escoltar al laïcat.
Viure i practicar la sinodalitat i la
coresponsabilitat, com a Poble de
Déu.
Exercitar el discerniment a la llum
de la Paraula que transmet i viu l’Església.
Promoure una cultura de trobada
enfront d’una cultura del descart.
Impulsar un laïcat en sortida i
alegre.

Serà un procés que es caracteritzarà per
tres notes:
•
•
•

Sinodalitat, caminar junts.
Discerniment de la missió de l’Església.
Espiritualitat (EG 280).

