
Laïcat XXI vol continuar teixint una 
xarxa que ens ajudi a viure el nostre ser 
laics en l’Església i cristians en el món, 
arrelats en les nostres parròquies, 
comunitats i moviments.

Després del Congrés del Laïcat a 
Catalunya 2015 us animem a...

Som 
      la sal
  de la terra”

Tots els materials que va generar 
el Congrés estan disponibles al nostre web:
www.laicatXXI.cat

Laics en l’Església
Cristians en el món
Espiritualitat laïcal

www.laicatxxi.cat
laicatxxi@gmail.com
www.facebook.com/laicatXXI
@laicatXXI

I ara què?
Després del Congrés del 2-3 d’octubre al Monestir de 
Poblet, ens hem donat un temps per donar gràcies per 
tot el que va suposar, més enllà del que havíem 
somniat, i reflexionar sobre què calia fer després del 
Congrés. Les enquestes i opinions que vàrem rebre 
després del Congrés ens animaven a continuar. Així 
que ara us oferim la possibilitat de retrobar-nos en el 
que en diem les

MATINALS DE LAÏCAT XXI

Tres dissabtes al matí de 10 a 14 h. per a:  

compartir el que vivim, celebrar plegats la fe, donar-
nos petits espais de creixement i formació, i tornar a 
casa amb noves idees i recursos per aplicar a les 
nostres parròquies, comunitats, i en la nostra vida de 
laics en el món.

1a matinal:
EUCARISTIA, CELEBRACIÓ I ACOLLIDA
28 de Maig 2016
ESGLÉSIA DE SANTA MADRONA. BARCELONA

2a matinal:
PARRÒQUIA QUE ESCOLTA I QUE ANUNCIA
12 de Novembre 2016  
PARRÒQUIA DE SANT PAU. TARRAGONA

3a matinal:
COMPROMÍS SOCIAL DE LA PARRÒQUIA
18 de febrer de 2017
COL·LEGI DELS JESUÏTES. LLEIDA



El congrés
El 2 i 3 d’octubre de 2015 més de 500 persones ens 
vam aplegar al Monestir de Poblet per

compartir i renovar l'experiència de 
ser cristians avui enmig del món.

A 50 anys del CVII i 20 del Concili Provincial Tarraco-
nense, convocats per la XARXA LAÏCAT XXI i acom-
panyats per alguns dels nostres bisbes, vam organit-
zar el

Congrés del Laïcat a Catalunya.

El congrés va ser un punt de trobada per:

Crear una xarxa de laics i laiques que, des de la 
reflexió, i sense complexos ajudi a impulsar un laïcat 
madur, compromès i transformador.

Compartir la nostra missió en la vida quotidiana 
com a cristians de parròquies, de moviments, de 
famílies, d’escoles, de barris, o des de qualsevol 
experiència.

Fer sentir la nostra veu dins l’Església i que sigui 
testimoni de compromís cristià.

Escoltar, opinar i renovar la nostra espiritualitat.

Vam tornar cap a casa, cap a les nostres comunitats, 
parròquies, moviments dient-nos tots junts que:

El manifest
Aquest és el Món que Déu continua estimant, i en el que 
Jesucrist es va fer home assumint les nostres penes, els 
nostres límits i les nostres esperances. En la nostra societat 
secularitzada, en la que sembla que Déu no sigui necessari.

· Nosaltres laics cristians, estimem aquest món i volem mirar-lo 
amb la mirada amorosa i confiada de Déu.
· Nosaltres laics cristians, a Catalunya, veiem aquesta societat 
que ens toca viure com una nova oportunitat per a donar 
testimoni de la radicalitat de l’amor de Déu, per cada home i 
dona i especialment per als pobres.
· I, si perdem privilegis com a Església guanyem en radicalitat 
evangèlica, i per això és també un bon moment per a l’Església!

Ens sabem en un món on els pobres, els preferits de Déu, 
viuen en la injustícia i sovint nosaltres en som còmplices. Som 
conscients de les perifèries en què viuen?

· Volem que la lluita contra la pobresa, i el rostre humà dels 
pobres canviïn la nostra manera de viure i siguin l’horitzó dels 
nostres compromisos i de la nostra activitat professional i 
laboral.
· Volem que sigui centre i horitzó de la nostra vida personal i 
comunitària, eclesial, tot sabent que ens cal un món diferent i 
ens volem comprometre per a que sigui possible.

Però sabem que el benestar, el diner fàcil, la superficialitat han 
generat una altra mena de pobresa: la d’aquells que no troben 
sentit ni horitzó a les seves vides i viuen buits d’esperança i 
d’alegria.

· Volem ser per a ells companyia i proposta fent-nos presents 
en aquesta perifèria existencial

Les nostres famílies viuen els canvis accelerats d’aquests 
temps, amb formes i situacions diferents sovint no fàcils però 
també carregades d’amor.

· Volem comprometre’ns a donar resposta d’acollida càlida i de 
recerca conjunta tant com a persones com des de les nostres 
comunitats.

Com a laics cristians, que vivim en el cor les “joies i esperan-
ces” de la gent amb qui compartim el dia a dia, sabem de la 
necessitat que té la nostra Església del nostre compromís. 
Ens sabem rostre de l’Església i com a membres d’ella sabem 
de les nostres contradiccions i del nostre pecat.

· Agraïm, valorem i ens sentim en comunió amb tantes
persones i institucions que viuen seriosament la fe i són

testimoni de l’amor de Déu i el missatge de Jesús.
· Volem col·laborar a fer una Església més “servidora
del món”, més en sortida i volem ser testimonis d’aquesta fe 
que portem “en gerres de terrissa”.
· Per això ens comprometem a treballar per a ser més
“sal de la terra i llum del món”, nosaltres, cadascú de nosaltres 
i ajudar a que les nostres comunitats, parròquies, grups i 
moviments també ho siguin.

I això ens demana la valentia de plantejar-nos què sobra i què 
falta en les nostres vides, personals i comunitàries, parroquial, 
diocesana, dels nostres moviments per a ser realment rostre 
enmig del món de l’amor de Crist. Desfer-nos d’estructures 
que en el moment actual han perdut eficàcia o mantenim per 
rutina o per por del canvi.

· Volem col·laborar a que les nostres celebracions reflecteixin 
l’alegria de la fe i de la vida comunitària, que
siguin acollidores i trobin mitjans i llenguatge per a acollir 
aquells que ja no han viscut la cultura de la fe.
· Volem ser veu i gest coresponsabledel món en la nostra 
Església, assumint la tasca que el Concili Vaticà II ja ens va 
encomanar i que té l’origen en el nostre baptisme.

Sabem que això no serà possible si no vivim en el cor l’alegria 
de Crist ressuscitat. Cada dia, des de la pregària confiada, en 
el silenci i en la vida. En comunitat i en soledat, en família, en 
grup. En Església. És Ell qui fa possible que tornem a calar les 
xarxes, que siguem capaços de saltar a l’aigua quan l’intuïm en 
mig de les tempestes del nostre món, o en la calma del llac.

· Volem tenir cura de tot allò que ens hi ajuda i ser capaços 
d’inventar noves maneres per a sentir i viure que som les 
sarments d’un cep que estimem i ens estima.
· Volem viure i transmetre la bellesa de l’amor salvífic de Déu 
manifestat en Jesucrist. Senyor Jesucrist, home entre els 
homes i Déu: fes-nos capaços de continuar estimant aquest 
món que tu estimes, els seus homes i dones, estimant aquesta 
Església que ens has regalat, fes-nos valents i amb coratge, 
que tot ho fem amb amor, per a esdevenir nosaltres signes del 
teu Amor.

Ajuda’ns a 
 SER MÉS ESGLÉSIA, SERVIR MÉS EL MÓN.


