
 

 
 

Els somnis es construeixen junts 

 

A tot el laïcat diocesà. 

Benvolguts/des,  

Déu vos guard! En aproximar-nos a la festa de la Pentecosta i tal com fem cada any ens 
volem aplegar com a laïcat diocesà. Enguany amb més motiu per les noves vivències, els 
nous desafiaments, les  noves exclusions o possibilitats, les noves pors i les noves 
esperances que ens envaeixen i interpel·len, com a conseqüència de la COVID-19. 
L’experiència humana i espiritual que estem vivint ens ha situat, davant la Pasqua 2021, en 
una profunditat espiritual i emocional impensable fins ara. 

Tanmateix considerem que aquesta Pentecosta es el moment de posar en marxa l’etapa 
del POST CONGRÉS DE LAICS 2020. Ja vam viure la fase pre-congrés, amb el treball personal 
i de grup (moviments, associacions, parròquies, entitats, ...), feina recopilada  que va ser la 
base de la Trobada catalana de les diòcesis amb seu a Catalunya, el 9 de novembre de 2019.  

En l’encontre del 7 de març de 2020, tots els que, des de la diòcesi de Barcelona, vam 
participar en el Congrés us vam presentar un tastet de l’experiència viscuda. Un procés 
sinodal d'escolta, de corresponsabilitat, participació i discerniment. Un esdeveniment 
històric i un punt de partida de nous camins, que està a les nostres mans dur a terme plegats 
i a la llum de l’Esperit. 

Com es va dir a la ponència final "s'ha iniciat un procés que continua obert i ens exigeix seguir 
caminant com a Poble de Déu en Sortida. Som conscients que ha sigut i és un procés guiat per 
l'Esperit, present des del principi. Hem viscut aquests dies una renovada Pentecosta”.  

Des de novembre de 2020 comptem amb la “GUIA DE TRABAJO PARA EL POSTCONGRESO DE 
LAICOS”, i durant aquests mesos un bon grup dels congressistes hem consensuat una 
proposta que permeti fer possible  “aterrar” a la nostra diòcesi aquella certesa viscuda el 
febrer de 2020.  Us avancem que hem tingut molt present la realitat social i eclesial en la 
qual vivim i, com no podia ser d’una altra manera, el pla Pastoral diocesà: “SORTIM”. 

Volem convidar-vos a caminar plegats aquesta etapa de POST CONGRÉS, amb els trets que 
han caracteritzat tot el procés:  Sinodalitat, Discerniment i Comunió. Per això convoquem 
al Laïcat de la diòcesis amb la il·lusió de caminar vers UNA RENOVADA PENTECOSTA, el 
divendres 28 de maig, a les 17,30 h., amb el següent programa:   

  



 

• 17,30 h. Salutació i introducció de l’encontre 
• 17,35 h. Intervenció del Bisbe Antoni i del Dr. Andreu Ibarz 
• 18,30 h. Presentació de la proposta del treball del Post Congrés a l’Arquebisbat de 

Barcelona. A continuació, diàleg entre els participants 
• 19,30h Pregària  
• Cloenda a càrrec del Bisbe Sergi. 

El lloc de trobada serà el Seminari Conciliar (Diputació, 231), espai que permet la possibilitat 
de connexió telemàtica a qui no pugui desplaçar-se per raons sanitàries. 

Us preguem que animeu a venir a les persones que creieu poden estar interessades, alhora 
que agrairem confirmeu la vostra assistència, per raons d’aforament (presencial i 
telemàtic), emplenant el formulari. 

El Papa finalitzava el seu missatge als participants en el Congrés:  “Es la hora de ustedes, 
de hombres y mujeres comprometidos en el mundo de la cultura, de la política, de la 
industria … que con su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y la alegría del 
Evangelio allá donde estén”. 

En nom propi i de l’equip organitzador agraïm per avançat la vostra atenció i pregària, 
ensems confiem que pugueu assistir-hi!  

Una abraçada! 

 
 
Anna Almuni de Muga 
Delegada de formació i acompanyament del laïcat 
Arquebisbat de Barcelona 
 
Barcelona 27 d’abril de 2021 
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