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0. Som convidats a seguir fent camí:  

 aprofundint en l'eix de Joves i iniciar l'eix dels Pobres, des de la Fraternitat.  

 Caminar des de la sinodalitat i el discerniment vers una renovada Pentecosta.  

 Continuarem treballant en l'espiritualitat de l'Acompanyament 
 

1. Reptes 2020-21  

 A nivell diocesà se'ns convida a integrar tot el que hem viscut i a seguir fent camí:  

 continuar aprofundint en l'eix de Joves que hem treballat des de l'advent 2019:  
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? 

 Iniciar l'eix dels Pobres, a l'advent 2020, Som cridats a anar fins al fons de les situacions de 
injustícia, a deixar-nos interpel·lar, a canviar estructures caduques,  a construir junts espais 
d'acollida, d'escolta i d'acompanyament.  

 sense desatendre la Fraternitat. 

 El Post Congrés ens anima a caminar des de la sinodalitat i el discerniment ,  

vers una renovada Pentecosta. 
Disposarem de material de treball, que recull tot els que es va dir en el Congrés, i que serà 
d'ajuda per avançar en la seva aplicació. S'obre una etapa nova en continuïtat amb les fases 
anteriors, que té com a objectiu afavorir l'acolliment del Congrés de Laics en les nostres realitats 
diocesanes, en els moviments i en les associacions; i amb aquesta finalitat proposa un temps per 
a concretar iniciatives que facin veure la nostra voluntat per a ser el “Poble de Déu en Sortida”, 
fent realitat una renovada Pentecosta a la nostra Església 

 Continuarem treballant en l'espiritualitat de l'Acompanyament, clourem el curs 2019-20 

presencialment i iniciarem la segona edició del curs. 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. Adjuntem tríptic.  

"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/  

 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 dilluns 14, a les 18:00h., online. 
 Inici Junta del FORUM  
SETEMBRE 1ª quinzena, online.  
 Inici Consell Acció Catòlica 
SETEMBRE dijous, 17, a les 19h. online. 
 Inici curs Delegació Laïcat  per avançar en les propostes que s’han de treballar. 
SETEMBRE dimarts, 22, a les 17:30h. presencial. 
 Inici Junta Centres Culturals Catòlics 
SETEMBRE dissabte, 26, a les 10h. Trobada presencial, 
 Inici segona edició del curs d’acompanyament per a laics (CIAS Catalunya) 
NOVEMBRE dissabte, 7, a les 10h. presencial, lloc a concretar. 

 Trobada postcongrés, inici de camí vers una renovada Pentecosta a la nostra Església. 
NOVEMBRE dissabte, 28, a les 10h. 
 Tancament presencial curs d’acompanyament 2019-20, (CIAS Catalunya) 
GENER dissabte, 16, a les 10:30h. 
 Assemblea FORUM 
FEBRER dissabte, 13, a les 10h. 
 Curs d’acompanyament per a laics, 2ª EDICIÓ (CIAS Catalunya) 
FEBRER dimecres, 24, a les 19h. 
 Segona trobada curs del Secretariat d'AS,  sala Abad Safont, seu del Secretariat (C/ S. Pau 101) 
MAIG dissabte, 15, a les 10h. 
 Curs d’acompanyament per a laics, 2ª EDICIÓ (CIAS Catalunya) 
MAIG dissabte 29, a les 10h. 

 Jornada laïcal de l’Apostolat Seglar, Trobada 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 una troba o un recés conjunt, per tota l’Acció Catòlica. Dates a concretar. 
Reunions del Consell: 1ª quinzena de setembre de 2020, a les 19h. on line.  
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 : dissabte 16 de gener de 2021  
Reunions de la Junta: 14 de setembre de 2020, 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: 22 de setembre de 2020, a les 17:30h. (les altres a concretar)  
Per a més informació: https://www.apostolatseglarbcn.org/comissio-diocesana-de-centres-culturals/ 

https://www.apostolatseglarbcn.org/forum-deles-organitzacions-catoliques/

