APOSTOLAT SEGLAR

Jornada

DIÒCESIS AMB SEU A CATALUNYA

Apostolat Seglar

Arquebisbat de Tarragona
apostolat.seglar@arqtgn.cat
Mn. Jordi Vila i Borràs, delegat

Bisbat de Girona
vicarilaics@bisbatgirona.cat
Mn. Esteve Sureda Villar, delegat

Bisbat de Lleida
apostolatseglar@bisbatlleida.org

CIAS
Comissió Interdiocesana
d’apostolat seglar
de Catalunya

Www.bisbatlleida.org/organismes- moviments/apostolatseglar
Sr. Joan Carles Nicuesa Vilardell, delegat

Bisbat de Solsona
bisbatsolsona@bisbatsolsona.cat
Mons. Xavier Novell Gomà, Bisbe

Bisbat de Tortosa
vicariageneral@bisbattortosa.org
Mn. Josep Lluís Arín Roig, vicari general

Bisbat d’Urgell
tonielvira@yahoo.com
Mn. Antoni Elvira Gorgorió, vicari de pastoral

Bisbat de Vic
bisbatdevic@bisbatvic.com
Mn. Joan Cases Griera, delegat

Arquebisbat de Barcelona
dseglar@arqbcn.cat
www.apostolatseglarbcn.org
Sra. Anna M. Almuni de Muga, delegada

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
vicariaseglar@bisbatsantfeliu.cat
Mn. Josep M. Domingo Ferrerons, delegat

Bisbat de Terrassa
seglarterrassa@gmail.com
www.seglarterrassa.org
Mn. Josep Monfort Mengod, delegat

Diòcesis amb seu
a Catalunya

de Catalunya
Dissabte 5 d’abril
Apostolat Seglar:
Camins d’Evangelització

Amb aquesta jornada volem iniciar una
reflexió i comunicació comuna del laïcat de
tots els bisbats catalans que ens ajudi a
valorar tot el que fem i caminar vers una trama
laical que faci més present la nostra Església a
casa nostra.

11.45h Descans
12.15h Treball de grups
13.15h Plenari
14h Eucaristia
14.45h Dinar
Incripcions:
Cada participant s'inscriurà al Bisbat corresponent
enviant e-mail (adreces a la contraportada)
Aportació econòmica a la Jornada:
Inscripció: 5€.
Dinar: 10€.

(Escanejar la fitxa o omplir un word amb aquestes dades i enviar a adreça mail del bisbat. La inscripció i el dinar s'abonaran el dia de
la Jornada)

Dissabte 5 d’abril
Jornada Apostolat Seglar de Catalunya

NO (indicar l'escollit)

11.15h Ponència
Anna Almuni (delegada d’Apostolat Seglar de l’arxidiòcesi de
Barcelona)

SI

A càrrec de Cori Casanova (membre del Moviment de
Professionals Cristians) i Jaume Galobart (Delegat de
Catecumenat i membre de l’equip d’Apostolat Seglar de la
diòcesi de Terrassa)

Es quedarà a dinar

Pregària inicial
10.30h Ponència

Mail contacte_____________________________________________________________________

a càrrec de mons. Xavier Novell, bisbe de Solsona i bisbe
encarregat de la CIAS.

____________________________________________ Telèfon contacte_____________________

a càrrec de mons. Agustí Cortés, bisbe de St Feliu

Presentació de la jornada,

Responsabilitat (equip general -indicar rol- , representant grup, consiliari o animador de la fe):_______________

Horari
9.30h Acollida
10h Apertura de la Jornada,

_________________________________________ Diòcesi_______________________________

+ Xavier, bisbe de Solsona
i bisbe encarregat CIAS

Objectius
1. Fer visible la realitat de l’Apostolat Seglar.
2. Ajudar a la coneixença mútua.
3. Aportar elements formatius per créixer en
consciència d’evangelització.
4. Recollir iniciatives que ajudin a promoure
l'Apostolat Seglar.

En cas de ser un grup de laics no associat, indicar si es pot de quin tipus (RdV, EdE, familiar...) ______

Conscients de les nostres febleses i
desitjosos de donar resposta a la crida del
Papa a sortir a en clau d'evangelització, els
delegats d'apostolat Seglar de les diòcesis
de Catalunya convidem a una jornada de
coneixença, reflexió, celebració i
convivència. Tots els responsables de grups
d'Acció Catòlica, associacions, moviments
laïcals i grups parroquials de laics, sou
benvinguts per compartir les nostres
experiències d'evangelització i les nostres
recerques en aquesta direcció.

Destinataris
• Equips responsables a nivell diocesà i a nivell
català de moviments i associacions laïcals.
• Responsable o representant i consiliari o
acompanyant de la fe de cada grup dels
moviments i associacions.
• Responsable o representant i consiliari o
acompanyant de la fe de grups no associats.

Associació, moviment o realitat laïcal__________________________________________________

Arran del Concili Vaticà II, es va afirmar que
havia arribat l'hora dels laics. És cert que els
anys subsegüents fou un temps de florida de
vocacions i carismes laïcals, però també
hem de reconéixer que la secularizació ha
afeblit l'associacionisme catòlic, l'apostolat
de l'Acció Catòlica i de les associacions de
fidels i dels moviments.

Lloc: Casa de l’Esglèsia del Bisbat de Sant Feliu
(C/ Armenteres, 35)

Nom i cognoms___________________________________________________________________

Apostolat Seglar:
Camins d’Evangelització

