
 

 

 Aquesta formació no ha de ser només teòrica sinó 
profundament vivencial. Participació i experiència d’una 
vida de fe a nivell personal i comunitari. 

 Disposar-se a una missió en l’Església i en el món. Servei a la 
vida eclesial i testimonis evangelitzadors-deixebles 
missioners com proposa en Papa Francesc, en els diversos 
ambients del món. 

 

Com a itinerari a seguir ens cal:  
 

 Reconèixer el que ja existeix, prendre consciència dels 
diversos grups de laics que amb estils diversos es troben 
regularment a parròquies i arxiprestats en un camí de 
creixement cristià. 

 Plantejar-nos novament si podem convocar algun grup nou, 
reunir laics i laiques diversos, convidar-los a trobar-se en 
aquest àmbit proper per enfortir el seu camí cristià. 

 

Aquest és un treball a realitzar en la proximitat, a cada arxiprestat, 
a cada parròquia. Podem prendre aquests dos punts esmentats a 
l’itinerari com a punt de partença. Amb els qui ja hi són i amb els 
qui podem novament convocar.   

 

Al llarg del curs ens caldrà anar fent un seguiment. Potser ens 
podem plantejar algun tipus de trobada per donar visibilitat aquest 
objectiu de la nostra diòcesi: enfortir i agrupar els laics i laiques de 
les parròquies per créixer en formació, vivència i missió. 

 

Amb quins recursos:  
 

Tenim una àmplia disposició de materials (itineraris de formació 
cristiana; cursos de formació bíblica...) i també les propostes 
formatives de les diverses delegacions del bisbat, l’Escola diocesana 
de Teologia, l’itinerari de l’Apostolat Seglar... les possibilitats són 
moltes. 
 

 

 



 

 
 

CRIDA AL CREIXEMENT 
 

El camí que hem anat fent com Església diocesana ens porta avui a la 
conclusió que ens cal urgentment l’enfortiment i el creixement dels 
laics, dels fidels batejats, membres del Poble de Déu, que tenen una 
missió específica a l’Església i en el món. 

 

¿Què significa “créixer” com a cristians?  
 

Naturalment creixem com a cristians quan som més en número. Les 
estadístiques hi són. Som molts, creix el nombre de batejats a tota 
l’Església, però no entre nosaltres, que veiem com les nostres 
comunitats minven i el mandat de Jesucrist de fer deixebles de tot el 
món no s’acaba de complir. 

 

Però encara és més important l’altre significat de “créixer” com a 
cristians. És el creixement en “qualitat”, és a dir, créixer en autenticitat, 
en coneixement, en experiència, en vida, en profunditat. És el que més 
preocupava a Sant Pau quan escrivia a les seves comunitats: reconeixia 
la fe i els dons que ja hi eren entre elles, però sempre pregava i 
exhortava a avançar i créixer (“el que jo demano en la pregària és que 
el vostre amor s’ompli més i més encara, fins a vessar de coneixement i 
clarividència perquè sapigueu discernir allò que més convé” (Fil 1,9-10; 
cf. Rm 1,9-11; 1Co 1,4-8; Ef 1,15-17; Col 1,9; etc.) Es tracta de créixer en 
la fe, cada vegada més clarivident, en l’esperança sempre més ferma, 
en la caritat més ardent vers Jesucrist i els germans. 

 

Seguim en camí. Avancem com penetrant progressivament en una llum 
sempre més encisadora i inabastable. Tot serà do de Déu, i per això ens 
esmerçarem en la pregària. Però també serà fruit de la nostra voluntat 
lliure, que s’esforçarà per lliurar-se confiadament a les mans del Mestre 
i Pedagog, essent Ell mateix la Veritat de la humanitat i de tot el món. 
Cada avenç personal ho és de tot el Poble de Déu, i una Església més 
autèntica serà per a tota la humanitat el gran do de salvació en les mans 
de l’Esperit. 

 
 
 

 
 

 
Somniem amb esdevenir Poble de Déu viu i fecund, on els laics 
palesin la joia de creure i siguin capaços de fer present en el món 
la llum de l’Evangeli. Que l’Esperit ens sostingui en aquesta 
esperança. 
 

Així us ho desitjo, com a company de camí i amb tot afecte en el 
Senyor. 

 

+ Agustí Cortés Soriano. Bisbe de Sant Feliu de Llobregat 
 

 
OBJECTIU DEL CURS 2019-2020 

POTENCIAR EL LAICAT: FORMACIÓ, VIVÈNCIA I MISSIÓ 
 

Durant el curs passat (2018-2019) vam aprofundir en la sinodalitat 
de tota la nostra Església diocesana. Va ser un temps de 
contemplació de la Paraula de Déu, fent lectio divina per aprendre 
a caminar junts en comunió.  A la vegada, teníem presents els 
objectius variats que ens havíem proposat en els tres anys anteriors 
sota el lema “Jo sóc el cep i vosaltres les sarments” (Jn 15,1-17).  
 

Fruit d’aquesta meditació realitzada de manera comunitària en tota 
la Diòcesi, mitjançant el treball de petits grups molt diversos en 
parròquies i arxiprestats, vam arribar a proposar un nou objectiu 
per al nou curs que emprenem (2019-2020). 

 

Aquest objectiu és la potenciació del laïcat a la nostra Església. Amb 
el lema que presenta el cartell inspirat en unes paraules de la Carta 
de Sant Pau als Efesis.  

 

Les dimensions que volem treballar són:  
 

 Com a base el creixement en la pròpia identificació com a 
laics batejats formant part del nucli fonamental del poble de 
Déu.  

 També la imprescindible formació que reforci aquesta 
consciència i prepari i disposi per exercir la missió. 

 


