Jornada

APOSTOLAT SEGLAR

Diòcesis amb seu a Catalunya
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

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

Bisbat de Solsona

evangelitzacioiapostolatseglar@bisbatsolsona.cat
Teresa Valero, delegada

Bisbat de Tortosa

fcaballestruel@gmail.com

Sr. Francesc Caballé Estruel, delegat

Bisbat d’Urgell

Destinataris i objectius
de la Jornada

vicaripastoral@bisbaturgell.org

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
aseglar@bisbatsantfeliu.cat
Mn. Josep Torrente Bruna, delegat

Bisbat de Terrassa

seglarterrassa@gmail.com

www.seglarterrassa.org
Mn. Josep Monfort Mengod, delegat

Destinataris:
• Equips responsables a nivell diocesà i a
nivell català de moviments i associacions
laicals.
• 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.
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.

Apostolat Seglar
de Catalunya

Dissabte, 14 de març de 2015,
al Centre Borja, jesuïtes,
de Sant Cugat del Vallès

«Comunitat
de deixebles
evangelitzadors»
(papa Francesc, Evangelii Gaudium 120)

Aportació econòmica a la Jornada:
Inscripció: 5,00 €; dinar: 12,00 €.

(indiqueu l’escollit)

(Escanegeu i envieu-nos la fitxa, o bé senzillament les dades a l’adreça de correu electrònic del bisbat. La inscripció i el dinar
s’abonaran el dia de la Jornada).

Com dèiem ja l’any passat, amb aquestes trobades
anuals del laïcat de tots els bisbats catalans, volem
anar visualitzant i construint la xarxa de laics i
laiques que a través dels moviments, associacions i
entitats fem present l’Església a casa nostra.

Cada participant s’inscriurà al Bisbat
corresponent enviant un correu electrònic abans del 7 de març (adreces a la
contraportada).

Es quedarà a dinar: ☐ Sí ☐ No

d’Apostolat Seglar de Catalunya

Inscripcions:

Telèfon de contacte: ___________________________ Correu electrònic de contacte: _____________________________

Dissabte, 14 de març, Jornada

11’45
12’45
13’30
14’30

Responsabilitat (equip general –indiqueu rol–, representant de grup, consiliari o animador de la fe): __________________

+ Xavier, Bisbe de Solsona

10,30

Acollida.
Inici: pregària i presentació:
Mons. Josep A. Sáiz, bisbe de
Terrassa, i Mons. Xavier Novell,
bisbe de Solsona, de la Comissió
Interdiocesana d’Apostolat
Seglar (CIAS) de la Conferència
Episcopal Tarraconense.
Ponència: Sr. Josué Fonseca,
(comunitat Fe i Vida, Santander):
Comunitat de deixebles
evangelitzadors.
Treball de grups.
Diàleg i informacions.
Eucaristia.
Dinar, sobretaula i cloenda de la
jornada.

__________________________________________________ Diòcesi ________________________________________

Desitjo que les aportacions, tant l’expert que hem
convidat com tots les que hi participarem, ens ajudin a comprometre’ns en el naixement de “comunitats de deixebles missioners”.

9’30
10’00

En cas de ser un grup de laics no associat, indiqueu, si és possible, de quin tipus (RdV, EdE, familiar...) ________________

Tots els membres de grups d’apostolat seglar, siguin parroquials o de moviments, entenem bé això
de ser deixebles missioners, però bo i reconeixent
la forta crisi eclesial que patim, necessitem de nou
aprendre a fer-ho en comunitat.

Horari:

Centre Borja dels Jesuïtes de Sant
Cugat del Vallès. Per localitzar i
transports:
www.jesuitescentreborja.com

Associació, moviment o realitat laical: ___________________________________________________________________

La Jornada d’Apostolat Seglar d’enguany mira
aquest tema tant nuclear per a tots els grups i
moviments laïcals sota el biaix de la dimensió
comunitària: construir comunitats de deixebles
missioners que facin possible “una conversió
pastoral i missionera, que no pot deixar les coses
com estan” (EG 25).

Lloc:

Nom i cognoms: ____________________________________________________________________________________

Una de les intuïcions claus de l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium per a fer possible la transformació missionera de l’Església és que “cadascun dels batejats, sigui quina sigui la seva funció
a l’Església i el gran d’il·lustració de la seva fe” sigui un agent evangelitzador (EG 120). Això no és
nou, fa temps que el magisteri ha invitat els laics al
compromís evangelitzador, fa temps que l’església
invita a l’apostolat seglar.

Informació pràctica:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Comunitats de deixebles
missioners

