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,
Una mirada retrospectiva al curs que finalitza ens pot impressionar per tant com hem
viscut, malgrat les circumstàncies adverses, insòlites i doloroses, en alguns casos, que
ha provocat la COVID-19 i a les que les nostres entitats no han estat alienes. Ens ha
tocat viure moments intensos, però de gran esperança.
Hem treballat i compartit la joia de ser i fer Església: La celebració del Congrés de laics,
a Madrid, amb el corresponent camí de preparació, y la trobada posterior a Barcelona;
el curs d'Acompanyament que confiem poder finalitzar presencialment. Hem fet
xerrades, trobades, recessos... tant en els nostres moviments, com en el Secretariat i
a nivell diocesà, amb actitud evangelitzadora, solidària, creadora de vida en comunió
i amb clara voluntat de transformació social, també durant els mesos de la pandèmia.
Ho hem fet presencialment, quan les condicions ho han permès, i telemàticament,
tot aprofitant les innovacions tecnològiques. Tot això, sense deixar de dur a terme el
Pla Pastoral SORTIM. Quanta vida!, ens donem les gràcies els uns als altres.
Hem patit l'experiència de la vulnerabilitat i del dolor... Unes circumstàncies
inesperades han alterat els nostres plans, desmuntat les nostres agendes, potser
alguns de nosaltres hem patit la malaltia en primera persona o en algun ésser estimat
i, fins i tot, la separació i la mort. Malauradament, el nostre cor guarda el record de
persones estimades que sabem ja són amb Déu, tot i continuar sentint-les amb
nosaltres; les recordem en la pregària.
Per totes aquestes coses, el balanç del curs ens parla d'Història de salvació, de pas de
Déu per les nostres vides. El seu amor fet present en tantes persones que han lliurat
i regalat hores al servei dels altres. Amb tot, encara ens sentim i sabem vulnerables;
les dificultats que s'albiren en el futur immediat, i que compartim amb tota la societat,
fa que ens plantegem molts reptes, molts. 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.
Ens deia el nostre Arquebisbe, el Cardenal Omella, en la carta dominical de 5 de juliol
2020, «El Pla Pastoral en temps de confinament»:
"Si la nostra mirada no es queda en un nivell superficial, ens adonarem que
precisament aquests dies hem viscut experiències d’Església en
sortida malgrat la Covid-19, algunes d’elles inimaginables fa mesos"

Com a lema del curs 2019-20, al Secretariat d'Apostolat Seglar, vam escollir "una
mirada plena d'amor... fer arribar als joves la veu de Jesús" (OP, n3) per tal de treballar
el Pla Pastoral (línia del Joves) i la preparació del Congrés, Església en sortida.
Hem impulsat també la formació per l'Acompanyament, conjuntament amb totes les
diòcesis amb seu a Catalunya: "Acompanyar la llibertat en Crist. Escola
d’acompanyament per a laics", amb sintonia amb la darrera Assemblea General del
Sínode de bisbes sobre els joves, que prioritzà l’acompanyament espiritual. Al
novembre, amb una trobada presencial, clourà el procés realitzat.
Pel proper curs tenim grans reptes, cal posar-nos en marxa!
•
•

•

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 i iniciar l'eix dels Pobres, 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.
Continuarem treballant en l'espiritualitat de l'Acompanyament

Hem acordat conjuntament unes dates, que agrairíem us reservéssiu.
• 17 de setembre: inici de curs (trobada virtual) per tal de poder plantejar-nos
dissenyar junts els objectius a treballar
• 7 de novembre: jornada de treball POST CONGRÉS
• 24 de febrer: segona trobada de curs
• 29 de maig de 2021, 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.
Us voldria suggerir que, en la programació del curs 2020-2021 de les vostres
associacions, moviments o centres, tingueu present i "feu vostres" els 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 he avançat quins són els objectius
que volem potenciar i el calendari previst.
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 per a la formació i acompanyament del laïcat
Barcelona, 24 de juliol de 2020

