Trobada virtual de l’inici de curs del Secretariat de
l’Apostolat Seglar
Dia i hora: dijous 17 de setembre de 2020 a les 19h

Participants: Bisbe Sergi Gordo, Anna M. Almuni de Muga (Delegada per a la formació i
acompanyament del laïcat i Directora de l’Apostolat Seglar); Miquel Font (AS Sant Feliu); Pilar Ainsa
(Centre Passatge); Victoria Fuentes (Comunitat Adsis); Domingo Torres (Mov. Cursets de Cristiandat);
Mª Àngels Arrabal (Sant Josep de la Muntanya), Josep Albert i Claudina Reig (Encontre matrimonial);
Marcel i Mercé o Betlem (delegats AS Tarragona i laics dominics); Josep Mª Rierola (Pq. St. Josep
Calassanç); Lluis Antoñana (Mov Focolars); Maria Martínez (ACO); Mª Jesús Ramos (Centre Passatge);
Miquel Subirachs (Apost. Oración); Carles Ribalta (Casal Loiola i CVX; Carles Armengol (Justícia i Pau);
Julia (Centre Passatge); Marta Palau (Claraeulàlies); Enric Enrech (Famía Jesús Maria); Mª Teresa
(salesiana cooperadora de St Boi); Cori Casanova (ACG); Jordi Rubíes (Espai per la Unitat); Eva Tomico
(Mov. Focolars); Mª Dolors Coscojuela (Vida Creixent); Montserrat Morera (Centre Pquial St. Vicenç
Sarrià); Josep Agulló (Comunitat St Eigidi); Margarita Bartolomé (Inst. Teresiana); Mª Teresa (salesans
cooperadors); Fátima Ramos (Inst Teresiana); Assumpta (Inst Teresiana); Pilar Álvarez (Inst. Teresiana);
Mn. Carles Bosch (Director Pastoral de Joves)

1. Pregària.
Entrada: cançó “queda’t amb nosaltres”
Lectura primera 1C 15,1-11
Això és el que tots prediquem,
i això és el que vosaltres heu cregut
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Evangeli Lc 7,36-50
Has vist que aquesta dona estima molt
i és que eren molts els pecats que li han estat perdonats
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Cant: Nydia Caro “Maria Magdalena”
Pare Nostre

2. Reptes:
Anna:
Presenta el programa del curs 2020-21.

“Som convidats a fer camí”:

Els reptes a nivell diocesà:

- 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?
Tots estem “afectats” per la línia de joves i l’hem de treballar. I com ens diu a la Carta
dominical del Cardenal Omella del 13 de setembre, integrem les línies del Pla P.
- 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.

Postcongrés.

Caminar des de la sinodalitat i el discerniment vers una renovada Pentecosta.
Estem a la línia del Postcongrés, el document que s’està preparant serà un “material
de treball” que a finals d’octubre sortirà i reballarem en una trobada.
Ens plantejarem com seguir aquest postcongrés.

Curs acompanyament

Continuarem treballant en l'espiritualitat de l'Acompanyament. Ens guiarà el P. David
Guindulain “cap laic sense acompanyant”.
S’inicia la segona edició del curs de formació d’acompanyants.
Mn. Carles Bosch, responsable Pastoral dels Joves:
S’ha elaborat un document a través de consultes i col·lectius (joves, catequistes,
universitats, capellans, parròquies,...) per descobrir què és la pastoral amb joves.
Quin és ’l’arròs de la pastoral amb joves”?
Ens passa un power de la “Christus vivit” Carta del Papa als joves. (el trobarem penjat en
aquesta web)

. Què vol dir “renunciable” en la Pastoral?
Hi ha coses essencials en la Pastoral com les trobades amb adolescents, monitors i
catequistes. Forum de joves, trobades enriquidores.
Lo més important és que la Pastoral ha d’anunciar a Jesucrist. Pastoral “cristocèntrica”.
Com trobar-se amb Jesús?, amb el catequista, amb la pregària, amb la comunitat, als
sagraments, amb la paraula,...
No hi ha missions aïllades. El principal i fonamental amb el catequista és que estimi molt
a Jesucrist i als joves i que sàpiga acompanyar. Ser terra fèrtil!
Powerpoint
Dr. Carles Armengol, de Justícia i Pau:
Fa l’entrada de l’Encíclica del Papa “Laudato si” ja que va tenir una entrada “deficient”...
Es qüestiona tota la realitat social, ecologia i política que patim. Hi ha una única crisis
amb totes dues cares. La social i la ecologia que necessita un procés conversió i
d’evangelització. Conversió ecològica integral.
Per avançar en aquesta línia hi ha una iniciativa internacional de pregària a tot l’hemisferi
que comença l’1 de setembre.
El 30 de setembre hi ha una pregària ecumènica per a la creació “Temps de creació”,
Jubileu per la terra.
Hi ha parròquies, comunitats cristianes, que començaran a treballar.
power de: “Parròquies ecosolidàries”, comencem a viure diferent!.

Ho podem trobar a la pàgina web: www.justiciaipau.org/ecoparroquies/

S’obre el diàleg dels participants sobre com s’està treballant en aquests reptes:
Carles Ribalta:
Els Joves en el Casal Loiola El Casal Loiola, situat al carrer balmes 138 de Barcelona, és un
centre d’acollida i formació en el món pastoral dels Joves. Pastoral organitzada per la
Companyia de Jesús en el marc dels seus col·legis i amb el suport de molts laics
compromesos en el Casal més les comunitats CVX històriques del Casal. Des dels 14 anys
i fins més enllà dels estudis universitaris tenen cabuda en el Casal. Els més joves s’inicien
en el món del voluntariat (en residències del barri), grups de formació i d’iniciació a la fe.
Eucaristia de joves i vivències com la Pasqua Jove. Després també es formen grups per la
preparació de la confirmació. Els Universitaris també formen els seus grups de fe i, al
mateix temps, són monitors dels joves i també de l’esplai que tenim en el Casal pels més
petits. Aquests universitaris també fan tasques de voluntariat. Tot un itinerari de formació
i vivència dins d’aquest marc del Casal amb l’aixopluc de l’espiritualitat ignasiana. Durant
aquesta pandèmia, tot i que encara el Casal roman tancat, no s’ha aturat l’activitat. S’ha
intentat que els grups, a través de sistemes telemàtics, no perdessin el fil. Per raons
òbvies, les activitats de voluntariat no s’han pogut fer. S’està treballant perquè ben aviat
es pugui reobrir el Casal i tornar a posar en marxa totes les activitats; evidentment,
complint totes les mesures de seguretat per la Covid. Per a més informació us podeu
adreçar: Casal Loiola email: info@casalloiola.org
Domingo Torres:
Als Cursets de Cristiandat es plantegen tres punts:

1. Transversal para nosotros cada curso: afianzar nuestra vocación cristiana y nuestra vocación
laical
2. Los ejes del PPD no son planteamientos estancos están íntimamente ligados unos con otros y
con el espíritu de Jesucristo
3. Trabajaremos para que el reto del Poscongreso que es algo muy atrayente no anule y
ensombrezca al eje del PPD sino ser sensibles para saber conjugar los dos itinerarios
aprovechando la oportunidad de resaltar nuestra vocación laical concretándola en las
propuestas y realidades de nuestra diócesis
Claudina Reig
Com que l'Anna ens ha donat la oportunitat de afegir alguna aportació per escrit a les de la
reunió d'avui, nosaltres volíem v dir que l'Encontre Matrimonial té com a carisma
l'acompanyament de matrimonis, però com que la nostra actuació s'ha basat sempre en el bocaorella i la relació personal, portem 6 mesos amb poca activitat. De cara al curs que ara
comencem ens hem proposat fer servir mitjans digitals que ja estem assajant i esperem poder
així seguir el camí de tants anys amb aquest segment del laicat que és el nucli de la família.

Cori Casanova:
Comenta que demà comencen amb coordinadors de joves, infants i adults. Company del
cura: compartida amb l’ACG de tot l’Estat: “Cultura del Encuentro”.
Han triat “Construïm”, cap a una cultura que no descarta”, per a plantejar-s’hi i intentar
donar resposta als reptes Covid.

Miquel Subirachs:
El Papa va fer una sessió especifica d’oració i van estar amb sintonia amb ell.
Destaca lo important que estar amb sintonia amb la natura i sobretot en el entorn del
mar i els recursos del planeta.
Pilar Álvarez:
Agrair el power de la Delegació de Joventut amb els irrenunciables que planteja, ja que
il·lumina i motiva la reflexió. Com Institució Teresiana, en aquest inici de curs, tenim el
repte de reinventar-nos i buscar com fer per estar més amb els joves allà on es troben.
És un eix transversal on s'integra el Pla Pastoral i el Pots Congrés. I com diu, en la carta
dominical del diumenge 13 de setembre, el Cardenal Omella: "Estem cridats a un seriós
discerniment sobre el futur". A més a més no podem oblidar l'acompanyament i la
formació que formen part del nostre carisma. Gràcies.
Enric Enrech:
L’ha agradat molt les paraules d’en Cales Bosch.
Remarca que és important tenir present la carta del Papa als Joves “christus vivit”.
La joventut d’avui és necessària i ha de conviure molt a dintre de l’església
Montse Morera:
A la parròquia de Sarrià estan pendents del canvi de rector, però continuen treballant
molts amb els centres i amb els joves.
Estan organitzant les catequesis i els grups d’infants i joves.
Tenen previst començar activitats entre estudiants i gent sense sostre.
Fa mes d’un any que han començat a treballar l’ecoparròquies.
Luis Antoñana: Moviment Focolar:
Pel que fa a l'Ecologia, la nostra revista trimestral, CIUTAT NOVA, estarà dedicada totalment a
l'Ecologia, des de punts de vista diferents. Per exemple, sortirà tot el procés de reconversió
ecològica que es va produir al Monestir de Poblet.
Com a línia general d'actuació per aquest any, tenim el lema DARE TO CARE, a nivell mundial. En
resum es tracta de posar el focus sobre el tenir cura. Atrevir-se a cuidar. Una ciutadania activa y
una Política per la Unitat. Hem tingut contactes amb la Un ió Europea posant-nos al seu servei.

Jordi Rubíes

La nostra comunitat fa temps que per la pandèmia no ens reunim a la nostra seu. No obstant
ens hem trobat 3 vegades per participar de l'eucaristia i compartir un àpat fratern amb l'objectiu
de treballar per la comunió que és el nostre ADN.
Personalment últimament he tingut ocasió de conèixer i aconsellar a joves que per casualitat he
conegut. Quan parlo amb ells sobre la fe perquè estan interessats mai els jutjo ni critico res de la
seva vida. Al contrari aprenc d'ells i surto a l'encontre dels germans tal com diu el papa Francesc.

Salesians cooperadors:

Els salesians cooperadors tenim present en el nostre apostolat el treball de la Laudato Si,
treballem amb el joves i conjuntament amb l'ONG salesians BoscoGlobal i els ODS (Obajectius
per al desenvolupament). Gràcies per aquet moment viu d'Església.

Secretariat de l'Apostolat de l'Oració-Xarxa Mundial d'Oració del Papa
La nostra resposta serà sintètica fent resum digital de tot allò que s'indica amb la
corresponent adreça.
Punt 3 de l'OdD. Reptes:
1.- Pla Pastoral: Compartim com ho tenim previst a la nostra entitat.
1.0.- El sentit del nostre programa articulat sobre dos lemes operatius: L'oració és
apostolat i El cor de la missió de l'Església és l'oració, ha quedat afectat en els seus
continguts per la pandèmia del coronavirus Covid19, declarada des de les primeres
setmanes de l’any 2020. En el mes de març el Papa va establir una proposta mundial de
Campaña de Oración por el Fin de la Pandemia:
https://www.redoraciondelpapa.es/oracion-por-el-coronavirus
1.1.- Intencions del Papa i dels nostre Bisbes per al 2020: Arxiu annex del Butlletí
Extraordinari núm.1 Les intencions del Papa i dels nostres Bisbes per al 2020.
3. Paraules del Bisbe Sergi
Ens recorda lo important que és la proximitat i el poder caminar junts.
Estem vivint un curs d’incertesa. Les coses no passen mai perquè sí. S’ha d’intentar
frenar, no ho planifiquem tot!, ho hem de fer amb una realitat renovada.
Aprofita per donar-nos records de part del Sr. Cardenal i del Bisbe Toni.
La pandèmia l’hem de viure amb confiança, créixer en la fe, esperança i en l’amor. Les
tres virtuts per experiència.
Estem aprenent aquesta nova gramàtica de la “mirada”, a pesar de portar “el morrió o
mascareta”. Hem aprés a comunicar-nos amb la mirada.
Hem d’aplicar el Pla Pastoral, cada moviment, cada associació, cada centre, amb el nostre
carisma, però lo irrenunciable que es uneix és que som batejats.
També recalca aplicar l’encíclica del Papa, que és verd i vermella.
Tirarem també endavant el Postcongrés. Per caminar com església i en comunió.
Cal impulsar quatre escoles: Escola de Primer anunci, escola d’acompanyament
espiritual, escola de formació i escola de formació social de l’església.
Acaba amb un petit fragment de les paraules del Papa en la inauguració del Congreso de
Laicos: “Es la hora de ustedes, de hombre y mujeres comprometidos en el mundo, que con
su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y la alegría del evangelio allí donde
estén. Les animo a qué vivan su vocación inmersos en el mundo, escuchando con Dios y
con la iglesia sus contemporáneos del pueblo. Por tanto, no tengan miedo de patear las
calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llagar a hasta los límites de la ciudad,
de tocar las heridas de nuestra gente, esta es la iglesia de Dios que se arremanga para
salir al encuentro” ·
SORTIM! Com diu el nostre Pla Pastoral
4. Agraïments per l’assistència a la reunió

