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500 feligresos de totes les diòcesis de Catalunya i Balears han participat en el
Congrés Laïcat XXI, que s’ha centrat en el paper dels laics en l’Església
06 Octubre, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

“Allà on hi ha un laic cristià és on es porta l’Evangeli”, diu el bisblad†,〱癤iAll䑳 oics l’Evangere
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estar present els dos dies juntament amb altres bisbes catalans com Mons. Jaume Pujol,
Mons. Francesc Pardo i Mons. Joan-Enric Vives. El Cardenal Sistach no ha pogut assistir ja que
havia viatjat cap a Roma per a participar en el Sínode ordinari de Bisbes.
Laïcat XXI
Fa dos anys i mig, un grup de laics van decidir formar una xarxa per tal de potenciar el seu
paper en el món i en l’Església seguint les línies del Concili Vaticà II. Calia renovar la vocació i
missió dels laics en l’Església i donar a conèixer que no estaven sols perquè Déu els
acompanya. Tot i que ja havien tingut algunes trobades, cap com la d’aquest cap de
setmana. I és que ha estat tot un èxit. La trobada va començar, divendres a la tarda, amb
una vetlla de pregària on la paraula ‘crida’ va esdevenir la protagonista, juntament amb
“l’escolta i la resposta”.
Al dia següent, una vintena de tallers oferien una reﬂexió sobre els reptes pastorals dels
laics. Amb els diferents testimonis que hi van participar, es va deixar constància de l’ampli
ventall de tasques amb què s’impliquen. En general, l’ambient va ser joiós, “oxigenat, molt
alegre, molt cristià”, el deﬁneix el bisbe auxiliar de Barcelona. La trobada va ﬁnalitzar amb
una missa presidida per Mons. Pujol, arquebisbe de Tarragona, i un manifest ﬁnal, on es
comprometen a treballar per a ser més “sal de la terra i llum del món”.
Per als organitzadors, va ser un èxit rotund i va deixar entreveure que hi ha una gran
experiència de possibilitats: “Hi ha coses a fer, el nostre món ens necessita però volem una
església més servidora d’aquest món”, considera Cori Casanova, nucli promotor de Laïcat
XXI.
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