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,
Malgrat el temps de dificultats i dolor que estem travessant, espero que l’estiu us
hagi permès moments de descans, de trobada amb els altres i amb Déu. Aquesta
experiència forma part de la nostra història de salvació, potser difícil d'interpretar
però, sens dubte, està sent un pas de Déu a les nostres vides que hem de saber
llegir des de l’Evangeli.
De retorn a les tasques habituals (malgrat tot hem de posar-nos en marxa), com a
laïcat tenim grans reptes com us deia al juliol. És moment d'escoltar-nos, discernir i
caminar junts, amb energia renovada per iniciar el nou curs 2020-21.
És per això que convé que ens trobem per posar-nos en marxa tot i que, enguany,
ens aplegarem virtualment i també ens acompanyarà el Bisbe Sergi.

Dijous 17 de setembre a les 19,00h.
per “escoltar-nos, discernir i caminar junts”
Us faig a mans el programa previst per aquest curs i l’ordre del dia de la trobada.
Aquella tarda compartirem el que, des de les nostres entitats, hem previst respecte
als reptes o línies de treball, esmentades al missatge de juliol; us agrairé que porteu
preparada la vostra aportació, si és que heu tingut temps de treballar-la a la vostra
comunitat.
Amb il·lusió per tota la tasca proposada, ens posem en camí. Us desitjo un bon inici
de curs i que siguem capaços de viure i construir, amb desig esperançat, tot el que la
nostra església diocesana i la societat ens demana, com a cristians compromesos,
en aquests moments.
Fins ben aviat, si Déu vol!
Una abraçada,

Anna Almuni

Directora del Secretariat d’Apostolat Seglar Barcelona i
Delegada Diocesana de la Delegació per a la formació i acompanyament del laïcat

Barcelona, 10 de setembre de 2020

Enllaç de la trobada
Delegació Apostolat Seglar de Barcelona
Invitació a la reunió de Zoom programada.
Tema: Trobada Inici de Curs Delegació Apostolat Seglar Barcelona
Hora: 17 setembre 2020 07:00 PM Madrid
Unir-se a la reunió Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83823368152
ID de reunió: 838 2336 8152

