
Pregària inicial 
Cant inicial 
JUNTS ESCRIUREM AMB LLETRES LLUMINOSES 
LA HISTÒRIA DE LA NOSTRA LLIBERTAT; 
I JUNTS VEUREM BRILLAR SOBRE LA TERRA  
LA LLUM PER TOTS ELS OPRIMITS.  

Un poble s’ha aixecat  
per cridar justícia;  
un poble s’ha dreçat  
per viure dempeus.  

Al cor de la nostra vida 
Jesús ens espera. 
Per bastir junts amb Ell 
la terra de Déu. 

Salm 
Sl 15 

Guarda'm, Déu meu, en tu trobo refugi. 
Jo dic al Senyor: «Ets el meu sobirà, 
ningú com tu no em fa feliç.» 

Ells adoren els déus d'aquesta terra, 
divinitats que jo també estimava; 
multipliquen els seus ídols, 
van darrere els falsos déus. 

Però jo no els oferiré més sacrificis, 
els meus llavis no pronunciaran els seus noms. 
Senyor, heretat meva i calze meu, 
tu m'has triat la possessió; 
la part que m'ha tocat és deliciosa, 
m'encisa la meva heretat. 

Beneït sigui el Senyor, que em dóna seny. 
Fins a les nits instrueix el meu cor. 
Sempre tinc present el Senyor; 
amb ell a la dreta, mai no cauré. 

El meu cor se n'alegra i en faig festa tot jo, 
fins el meu cos reposa confiat: 
no abandonaràs la meva vida enmig dels morts 
ni deixaràs caure a la fossa el qui t'estima. 

M'ensenyaràs el camí que duu a la vida: 
joia i festa a desdir al teu davant; 
al teu costat, delícies per sempre. 

Glòria. 

Lectura 
Rm 13, 11b.12.13a 

Ja és hora d’aixecar-vos. S’acaba la nit i el dia 
s’acosta. Despullem-nos de les obres pròpies de la 
fosca, revestim-nos l’armadura del combat a 
plena llum. Comportem-nos dignament com a ple 
dia. 

Oració 
Senyor, Déu nostre, feu que us estimem amb tot 
el cor i que també estimem tothom amb una 
caritat sincera. Per Crist, Senyor nostre. 

Beneïm el Senyor. 
Donem gràcies a Déu 

«Els onze deixebles se n'anaren a Galilea, a la muntanya 
que Jesús els havia indicat. Jesús s'acostà i els va dir: -He 
rebut plena autoritat al cel i a la terra. Aneu, doncs, a 
tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en 
el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant i ensenyant-
los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb 
vosaltres dia rere dia fins a la fi del món». (Mt 28, 16-20) 

 

«Per descomptat que tots estem cridats a créixer 
com a evangelitzadors. Procurem al mateix temps 
una millor formació, un aprofundiment del nostre 
amor i un testimoni més clar de l'Evangeli. En 
aquest sentit, tots hem de deixar que els altres 
ens evangelitzin constantment; però això no vol 
dir que haguem postergar la missió 
evangelitzadora, sinó que trobem la manera de 
comunicar Jesús que correspongui a la situació en 
què ens trobem. En qualsevol cas, tots som 
cridats a oferir als altres el testimoni explícit de 
l'amor salvífic del Senyor, que més enllà de les 
nostres imperfeccions ens ofereix la seva 
proximitat, la seva Paraula, la seva força, i li dóna 
un sentit a la nostra vida. El teu cor sap que no és 
el mateix la vida sense Ell; llavors això que has 
descobert, això que t'ajuda a viure i que et dóna 
una esperança... això és el que has de comunicar 
als altres. La nostra imperfecció no ha de ser una 
excusa; al contrari, la missió és un estímul 
constant per no quedar-se en la mediocritat i per 
seguir creixent. El testimoni de fe que tot cristià 
està cridat a oferir implica dir com sant Pau:  No 
vull dir que ja hagi assolit tot això o que ja sigui 
perfecte. Hi corro al darrere per tal d'apoderar-
me'n [...] i em llanço cap allò que hi ha al davant». 
(EG121) 



Ordre reunió 

1. Pregària inicial. 

2. Presentació dels assistents i 
paraules del bisbe Agustí. 

3. Què, per a què, com. 

4. Materials oferts. Continguts. 

5. Testimoni. 

6. Creació d’un primer equip 
coordinador. 

7. Calendari. 

 
Calendari 
9.nov.2019 – Jornades Apostolat Seglar. Reflexió 

prèvia del Congreso en quatre eixos: 
Acompanyament, formació, 
presència publica, i primer anunci. 

14-16.feb.2020 – Congreso de laicos. Pueblo de 
Dios en salida. 

? -  Trobada pasqual diocesana 

Material 
SIC – Itinerari d’iniciació cristiana per a adults. 
SIC – Proclameu el misteri de la fe . 
Congrés de laics – www.pueblodediosensalida.com 
ABC – Llegir la bíblia en grup (Mt, Mc, Lc, Jo, Ac...) 
Laïcat XXI – matinals. 
CCS – A.Fontana. Itinerario catecumenal de adultos. 

 

 

 

 

 

 

Diòcesi de sant Feliu de Llobregat 
c/ Armenteres 35 

08980 Sant Feliu de Llobregat 
Tel. (+34) 93 632 76 30 

secretaria@bisbatsantfeliu.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trobada 
diocesana 
del laïcat 
Per a una 
potenciació i 
formació del laïcat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa de l’Església 
dissabte 6 de juliol de 2019 
de 10.30h a 13.00h  
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