XXXIII JORNADES DELEGATS APOSTOLAT SEGLAR Febrer 2013

APUNTS CONFERÈNCIA MONS. ELIAS YANES:
“ESPIRITUALITAT LAICAL I APOSTOLAT SEGLAR

Introducció
Dependència mútua de formació de catequesi i Apostolat Seglar.
Importància de les exhortacions del CVII, Pau VI, Joan Pau II i Benet XVI
GS 37 i 38
37: Home redimit per Crist, nova criatura
Contemplar la creació: Déu m’està creant constantment
38: El verb de Déu fet carn assumí la història del món. Ens ensenya la llei central,
l’amor
quinta essència de l’espiritualitat laïcal
AA 29 (sobre la formació): aprengui el seglar poc a poc a veure, jutjar i fer* , tot a la
llum de la Fe i a formar-se per l’acció amb els altres:
• L’acció és mitjà de formació (en aquest punt encara hem
d’avançar molt)
* El Concili vaticà segon fa seu el mètode dels moviments però no només pels
moviments, sinó per la formació.
Convicció personal
El Concili Vaticà II, ha suposat una nova manera o prototip de ser laic, prevere o bisbe:
- Reconèixer la preeminència de l’Esperit Sant
L’Església avui no pot evangelitzar sinó té un laïcat format adult (Joan Pau II- Carta
sobre Europa)
Cal una formació per donar resposta als problemes d’avui
Formació
Exhortacions ja antigues des de l’Església
PIUS XI:
• Acció catòlica
• Ell llança l’Apostolat Seglar dirigit pels laics. NOVETAT!
• S’adona que sense vida associativa no podem (a l’estat
Espanyol li costa l’associacionisme, conseqüència de la guerra
civil i de l’individualisme i l’egoisme.
PAU VI:
• Eclessiam suam (l’hem de llegir avui). No s’entén el Concili
Vaticà sense aquest document
Tots remarquem la formació i l’apostolat associat (sense refusar l’individual)
L’Església necessita un laïcat format, adult, i un laïcat articulat.
Les associacions han d’estar interrelacionades en una diòcesi. Sinó, no tenen sentit!
La coordinació costa, demana paciència
Que es vegi que el que importa no es l’associació sinó l’Església local!!

Trets de la formació
1. Primacia del do de Déu: “perquè és Déu qui activa en nosaltres el voler i
l’obrar per a realitzar el seu designi de salvació” (Fp 2,13)
2. Lloc primordial de la formació espiritual. Ha de ser l’arrel! Crist ha de ser
el centre: en unió amb Crist cap al Pare en l’Esperit. No hi ha res al cel i a
la terra que quedi fora de l’acció creadora i salvífica de Crist. Aquesta
formació espiritual és permanent.
3. Formació intel·lectual
4. Formació social
5. Formació del conjunt (clau) Qui va veure aquest punt com a clau va ser el
Cardenal Newman: ell es converteix perquè era un gran coneixededor dels
pares de l’Església i veu que el catolicisme la recull (encara que no li
agradava la religiositat popular i la devoció als sants). Ell fa servir el que
diu “apologetica per convergencia” (raonabilitiat del conjunt) (exemple
del cable de fils metàl·lics: som molts fils, però formen un únic cable) .
6. Formació amb mètodes actius (per l’acció- AA).
BENET XVI:
•
•
•

Document Acció Catòlica Internacional, sentit de la
corresponsabilitat. Els laics no són col·laboradors del clero,
sinó corresponsables.
Això suposa una crida permanent de l’Església que ens mou a
la conversió: silenci, interiorització (textos d’Ortega y Gasset:
“donde no hay silencia no hay palabra”
No es tracta només de formació. No es tracta d’aprendre una
doctrina o mètodes sinó de suscitar, promoure, i alimentar la
unió amb Déu

“Inventa con tu Dios el futuro que Él te da; inventa con tu Dios un mundo más bello”
(Cardenal Vayohe)
“No aceptéis como verdad nada que carezca de amor, y no aceptéis como amor nada
que carezca de verdad. El uno sin la otra se convierte en una mentira destructora. (Edith
Stein)
“Conocer, celebrar, vivir, orar, compartir y anunciar” (Mons. Elias Yanes)

