Terrassa, 15 de febrer de 2012

Benvolguts:
Des de el setembre passat el Sr. Bisbe de Terrassa va crear la Delegació d'Apostolat Seglar del bisbat de Terrassa
amb la finalitat de promoure a la diòcesi un laïcat madur al servei de l'evangelització.
Us adjuntem les línies de treball que el passat 15 d’octubre, amb presència del sr Bisbe, es van presentar als
delegats que més treballarem en coordinació (veure document objectius).
Per exemple, un primer fruit de coordinació és des d’aquest any ser els responsables de la Setmana de Cinema
Espiritual i així coordinar cada àmbit amb la Delegació corresponent i de cara al futur potenciar les sessions obertes en
horari nocturn per un públic variat. La Setmana dedicada a escoles ja tenir lloc al novembre en coordinació amb Joventut i
a més es van oferir 2 sessions obertes, i el proper dissabte 3 de març s’ofereix l’infantil en coordinació amb Catequesi.
A més aquest passat primer trimestre del curs hem anat creant un petit equip de treball de la delegació (a dia
d’avui és més aviat un equip de pensament, format per sis laics de diferents edats) com una secretaria (intentarem complir
horari d’atenció divendres de 10.30 a 12.30 -937809888-), un web incipient, etc. Està sent una feina discreta però necessària.

Entre altres responsabilitats, hi ha animar i promoure i coordinar en el que sigui possible, l'acció evangelitzadora
dels moviments i associacions. Un dels objectius es donar a conèixer i que es coneguin tots els moviments i associacions
de la diòcesi però primer, hem de crear un llistat de tots els que estan erigits, en procés d'erecció o ho demanaran en un
futur immediat. No és una tasca fàcil ja que moltes entitats són presents en diferents diòcesis.
Així demanem als preveres, comunitats religioses, responsables de moviments, etc de la Diòcesi ens ajudeu a
confeccionar el llistat de totes les realitats. Si a la vostra comunitat existeix alguna mena d’associacionisme de laics o en
sou consiliaris o en teniu coneixement al vostre arxiprestat o realitat pastoral us demanem ens feu arribar la informació i/o
ompliu

el

qüestionari

que

trobareu

al

nostre

web,

www.seglarterrassa.org

o

envieu

un

e-mail

a

seglarterrassa@gmail.com. Transmeteu aquesta petició a grups que conegueu...
Des de secretaria i a partir de la base de dades que es va poder confeccionar entorn de l'Aplec de l'Esperit i altres fonts
també s’està treballant en aquesta direcció però la informació és limitada. Perdoneu si rebeu algun e-mail i actualment no
correspon a la vostra tasca.
Sentiu-vos convidats si sou responsables i/o consilaris de grups, o si podeu feu arribar a responsables que
conegueu a nivell laïcal, el diumenge 4 de Març de 17.30 a 19h a les esglésies de St. Pere de Terrassa a una trobada de
primer contacte presidida pel Sr. Bisbe de Terrassa. Us detallem el contingut.
Per últim, convideu a tots els membres i simpatitzants del vostre moviment / associació a la que des d'aquest curs
serà la Diada d'Apostolat Seglar, el dia de Pentecosta a al tarda. Així el diumenge 27 de maig a la catedral de Terrasssa :
- 18h Xerrada a la sala capitular a càrrec de D. Antonio Cartagena
- 20h Eucaristia presidida pel Sr. Bisbe a la Catedral.

Resto a la vostra disposició

Mn. Josep Monfort Mengod, Delegat d'Apostolat Seglar del Bisbat de Terrassa

