
 
 
 
 
 
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,  
S’acosta el temps d’aturada de l’activitat habitual i ho afrontem després d’un curs 
carregat d’incerteses i canvis en la nostra vida personal i col·lectiva. Seguim 
experimentant la vulnerabilitat i la malaltia, hem hagut de modificar plans i 
reorganitzar les nostres agendes. Hem viscut amb esperança l’arribada de les vacunes i 
hem aprés a  conviure amb la COVID, amb notícies doloroses pel que fa a la salut de 
persones molt estimades i fins i tot per la pèrdua d’altres que ens han deixat 
definitivament. Tanmateix, ens hem volgut mantenir a prop de persones i famílies 
afectades per les conseqüències i la precarietat econòmica que ha accentuat les 
desigualtats i els efectes de la crisi, encara no del tot resolta,  del 2008. 
 
Hem treballat i compartit la joia de ser i fer Església en les diverses trobades del 
secretariat, de la delegació, en els diferents moviments i en la diòcesi, posant èmfasi en 
l’aplicació del Pla Pastoral SORTIM!. Procurant sempre una actitud evangelitzadora, 
solidària, creadora de vida en comunió i amb clara voluntat de transformació social, 
sobretot durant els mesos de la pandèmia; ho hem fet presencialment i/o 
telemàticament. Quanta vida!, ens en donem les gràcies els uns als altres. 
També hem continuat amb el curs d'acompanyament organitzat per les diòcesis 
catalanes (2a edició).  
 
Algú ha dit, en aquest any difícil, que l’Esperit ens precedeix i en tenim la certesa: ens 
guia com a Església. Des dels diferents espais o escenaris, tenim la seguretat d’estar 
fent camí en una mateixa direcció. L’Esperit ens precedeix, l’Esperit ens impulsa a 
caminar junts al voltant de tres eixos principals, en sintonia amb el papa Francesc i amb 
tota l’Església universal: la conversió pastoral, el discerniment i la sinodalitat. Són tres 
també, les causes que ens convoquen: El Sínode dels bisbes (Església i sinodalitat), el  
Pla Pastoral SORTIM!, i el Post-Congrés (Fruits d’una renovada Pentecosta). 

 
És per això que, pel proper curs tenim grans reptes!  

 
SÍNODE 
El Papa ha convocat la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes amb el 
tema: «Per una Església sinodal: comunió, participació i missió». Vol que sigui un 
procés que impliqui a tothom, des del principi, començant amb el treball en les 
Esglésies particulars, per fer possible la participació real de tot el Poble de Déu. 



“La missió evangelitzadora i la sinodalitat defineixen la manera de fer i de ser de 
l’Església, són la seva essència. Caminar junts amb la mirada i el cor de Déu és la 
clau que ens permet interpretar la realitat” (cf. Discurs del papa Francesc a la 
Conferència Episcopal Italiana, 22 de maig de 2017). 

Fases: 
• Diumenge 9 d’octubre de 2021, obertura del Sínode al Vaticà 
• Diumenge 17 d’octubre, obertura de la fase diocesana, que durarà fins 

l’abril de 2022. S’enviaran les conclusions a les respectives Conferències 
Episcopals i aquestes ho faran arribar a la Secretaria del Sínode. Tots 
tindrem la possibilitat de participar-hi a través de les parròquies, 
institucions o moviments 

• Setembre de 2022 a març de 2023, fase de treball per continents, amb 
reunions internacionals 

• Octubre de 2023, fase universal que culminarà al Vaticà amb la celebració 
de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. 

Més informació: http://www.synod.va/content/synod/es/actualidad/documento-sobre-el-proceso-
sinodal--xvi-asamblea-general-ordinar.html 

 

PLA PASTORAL. 
En l’Església Arxidiocesana de Barcelona, aquest procés sinodal coincidirà, a partir de 
l’Advent 2021, amb el treball sobre l’eix del discerniment del Pla Pastoral Diocesà 
«Sortim!»: https://esglesia.barcelona/wp-content/uploads/2018/04/225783-UNT-PLA-PASTORAL-GRAN-CAT.pdf.  

 
Amb paraules del nostre Arquebisbe, el Cardenal Omella, (carta dominical 18/7/2021): 

 “L’Església Arxidiocesana de Barcelona fa temps que intenta posar en pràctica la 
sinodalitat. Caminar junts, interpel·lant-nos i ajudant-nos els uns als altres a la llum 
de l’Esperit, és el que estem aprenent a fer en el marc del Pla Pastoral Diocesà 
«Sortim!»”.  

Fins i tot això ens ha dut: 
“Ara, a punt d’acabar el curs, estem treballant en la reorganització pastoral de 
l’arxidiòcesi. Volem que les nostres estructures i la nostra organització estiguin al 
servei de la missió i de la comunió per tal de promoure una millor evangelització”.  
 

POST CONGRÉS 
La Pentecosta 2021 vàrem  posar en marxa l’etapa del POST CONGRÉS DE LAICS 2020 a 
l’arxidiòcesi. El Congrés és un PROCÉS, de creixement en  Sinodalitat, Discerniment i 
Comunió, que hem de viure sentint-nos  Església diocesana.  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”.  
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En la trobada del divendres 28 de maig es va acordar una proposta diocesana de 
treball del Post Congrés  https://www.apostolatseglarbcn.org/2021/06/15/per-treballar-el-postcongres/:  

Acompanyar el diàleg amb la increença, des del discerniment personal i comunitari. 
 
El novembre de 2020 es va editar la “GUIA DE TRABAJO PARA EL POSTCONGRESO DE 
LAICOS”, que podeu trobar a la Delegació de formació i acompanyament del laïcat, c/ 
Sant Pau, 101.   
 
Més materials: 

• Podeu accedir també a tots els recursos del Congreso de laicos: 
https://laicos.conferenciaepiscopal.es/recursos/ 

• Accedir a la Jornada de Formación para Laicos de 5 de juny de 2021, sobre el 
Discernimiento Comunitario : https://laicos.conferenciaepiscopal.es/discernimiento-
comunitario/ 

• S’està acabant de redactar un document d’ajuda per aquesta etapa: Nuevos 
frutos para el Congreso de Laicos, que us farem arribar aviat 

 
 
DIÒCESIS CATALANES:  Formació per a l’ACOMPANYAMENT. 
Continuarem treballant en aquesta espiritualitat de l'acompanyament. Les dues 
primeres edicions s’han orientat a l’acompanyament individual i ara volem aprofundir 
en la dimensió de l’acompanyament comunitari, les comunitats que acompanyen. 
 

Destaquem, com a prioritàries, les següents dades: 
• Dimarts 21 de setembre, 19.00h. Inici de curs, si és possible presencial, per 

plantejar-nos junts els objectius a treballar articuladament tot el que tenim 
entre mans. 

• Diumenge 17 d’octubre, obertura de la fase diocesana del Sínode. 
• Dissabte 13 de novembre a les 17.00h. Trobada Diocesana (eix dels pobres), 

amb motiu de la Jornada mundial dels pobres, a la Parròquia de Sant Agustí. 
• Dimarts 15 de febrer, 19.00h. Segona trobada de curs, si és possible presencial, 

Sinodalitat i Discerniment. 
• 11 de juny de 2022,  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. 

 
Tenim grans reptes, l’Esperit ens precedeix i ens demana caminar en la mateixa 
direcció, avançar junts amb l’objectiu de generar i dinamitzar processos d’edificació 
d’una Església sinodal i impulsar el compromís del laïcat, dels moviments i de les 
associacions.  
 
Hem de treballar articuladament les propostes que se’ns fan,  tenint molt present la 
realitat social i eclesial en què vivim. Fins a l’Advent continuem treballant l’eix dels 
pobres del pla Pastoral diocesà: “SORTIM!”, sense deixar de costat els dels anys 
anteriors. 
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Us voldria suggerir que, en la programació del curs 2021-2022 de les vostres 
associacions, moviments o centres, tingueu present i feu una mica 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 que volem 
desenvolupar i el calendari previst.  
 
No voldria acomiadar-me sense fer un esment a la situació de salut del nostre 
estimadíssim bisbe Antoni. Ens sentim, de tot cor, units a ell, fent pinya i pregant units, 
“amb la confiança posada en el Senyor, que sempre te cura dels seus fills estimats”. Li 
desitgem una prompta recuperació i la represa de les seves responsabilitats 
episcopals!  
 
Ara és temps d'estiu i desitjo que tots pugueu gaudir d'un espai de descans, pregària i 
trobada amb el Senyor i amb els germans 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,  22 de juliol de 2021 
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