
 
 

 

 

Benvolguts/des, 

S'apropa la festa de la Pentecosta, que pel laïcat és també la celebració de la diada de l'Acció 
Catòlica i de l'Apostolat Seglar. Aquest any, enmig d'uns moments plens d'incerteses i dificultats 
sanitàries, econòmiques, de treball ..., la Pasqua 2020 ens ha fet endinsar en el sentit més profund 
de l'esperança. Quan moltes previsions se'ns han esfondrat i ens ha calgut un canvi de registre tant 
a nivell personal com a nivell social i també a nivell creient, nosaltres continuem tossudament 
celebrant Pasqua. 

També després de molts mesos d'un procés de treballs diocesans, aquest passat mes de febrer 
vam viure un esdeveniment ple de sentit eclesial, el Congrés de laïcat, on vam experimentar la 
presència de l'Esperit en la nostra trobada. Ressona en nosaltres aquella expressió que emergia 
amb força: Vers una renovada Pentecosta. 

Recordem també l'inici de la ponència final del Congrés: < El llibre dels Fets dels Apòstols presenta 
el testimoniatge dels primers cristians i relata com es va estendre l'Evangeli pel món llavors 
conegut. En els Fets dels Apòstols veiem amb claredat que a la Pentecosta l'Esperit Sant va obrir 
el temps de l'Església i de la missió. “A Pentecosta, l'Esperit fa sortir de si mateixos als Apòstols i 
els transforma en anunciadors de les grandeses de Déu, que cadascun comença a entendre en la 
seva pròpia llengua” (EG 259)>. 

Aquest és doncs moment de POST CONGRÉS, per construir i evangelitzar, i  fer-ho junts, com ens 
diu el nostre Pla pastoral SORTIM! : "Tenim el goig i la responsabilitat de compartir la missió de 
Crist en el món d’avui, amb humilitat certament, però també amb agraïment i alegria. Som enviats 
pel Crist com va ser-ho ell pel Pare i comptem amb la força de l’Esperit Sant (cf. Jn 20, 21-22)". 

Sobren motius, doncs, perquè ens convoquem per pregar junts en una 

VETLLA DE LA PENTECOSTA, 

el dissabte 30 de maig de 2020, a les 21,00h. 

 De moment ens convoquem virtualment, tot i que esperem que pugui tenir un format mixt, i 
puguem presencialment reunir-nos almenys un petit nombre de persones. Esperarem uns dies més 
per poder definir quines possibilitats tenim segons el procés de desconfinament. 
  
Adjuntem: 

 El missatge dels Bisbes de la Comissió Episcopal pes al Laïcat amb motiu de la diada de la 
PENTECOSTA. 

 La Ponència final del Congrés de laïcat de febrer, del Bisbe Toni Vadell i de l'Ana Medina, i 
l'enllaç per visualitzar-la: https://youtu.be/gkEirTPz1RA 

 El cartell de convocatòria 
  

Espero que estigueu tots bé, així com les vostres famílies, grups, entitats... 
Amb la il·lusió de poder anar retrobant-nos, una forta abraçada. 
  

Barcelona, 13 de maig de 2020 
  
Anna Almuni 
Delegada de formació i acompanyament del laïcat 
Arquebisbat de Barcelona 
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