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11 de maig del 2019: La Delegació diocesana fa una trobada per treballar sobre els
objectius del Congrés de Laics .
El Koldo Gutiérrez, SDB presenta el document Un laïcat en acció que serà la base
de tot el treball.
En aquesta exposició assenyala les coincidències i
similituds entre els enfocaments del Congrés de
Laics Poble de Déu en Sortida i els eixos del Pla
Pastoral de Barcelona, Sortim.

El Papa Francesc assenyala tres fases per fer una lectura
dels signes dels temps actuals en la nostra societat.
Aquestes són:
 Reconèixer: les llums i les ombres del món que afecten a
l'Església i als seus membres.
 Interpretar: a la llum de l’Esperit des de la “vocació i
missió laïcal” .
 Escollir els camins de vida.

A partir d’aquí, aquest document es treballa en tots els centres de SSCC; i fem
la nostra aportació a la diòcesis.
A la trobada diocesana del 9 de novembre es treballen
les aportacions de tota la diòcesis.
El treball recollit es presenta a la
Conferència Episcopal i s’elabora un
nou document.
Aquest serà l’instrument de treball
per la preparació del Congrés.

En aquest document hem identificat
les llums i les ombres (reconèixer),
hem plantejat línies d’acció
(interpretar) i s’han concretat algunes
propostes (escollir).
I és aquí, en aquest escollir, on apareix el
fet de voler assumir un major compromís
en el món; que passa per la família
(IL 82 i 83) i el tenir cura de la casa
comuna (IL85).

(82) La Iglesia es un bien para la familia y la familia es un bien
para la Iglesia. “La Iglesia es familia de familias, constantemente
enriquecida por la vida de todas las iglesias domésticas” (Amoris
Laetitia –AL–, 87). En este sentido, el compromiso laical tiene en
la familia un lugar privilegiado de presencia en el mundo.
La familia, como Iglesia doméstica, es uno de los rostros
eclesiales más fecundos en nuestro tiempo. Es compromiso de
todos la preocupación por la familia. La Iglesia samaritana busca
acompañar a las familias, también a las familias que viven en
dificultades, o que han fracasado. El evangelio de la familia, a la
luz del magisterio de la Iglesia recogido en la exhortación postsinodal Amoris
Laetitia, es un importante compromiso eclesial.

(83) La familia es vista en los procesos de educación en la fe como
elemento nuclear. No sólo hemos de cuidar el noviazgo, el
matrimonio, la educación de nuestros hijos; ante todo, hemos de ver
en la familia un agente evangelizador desde el cual impulsar procesos
de cambio. Los jóvenes son considerados, por su estilo, visión y
capacidad de acción, como elementos generadores de cambio. Los
santos siguen constituyendo modelos válidos de referencia.
Necesitamos líderes comprometidos que abran nuevos caminos.

(87) L’Església és una família de famílies,
enriquida constantment per la vida de
totes les “esglésies domèstiques”. En
virtut del sagrament del matrimoni, cada
fmíla esdevé, a tots els efectes, un bé per
a l’Església.
Des d’aquesta perspectiva, la reflexió
sobre la relació existent entre la família i
l’Església serà un regal preciós per al
conjunt de l’Església del nostre temps.
L’Església és un bé per a la família, i la
família és un bé per a l’Església.
La custòdia del do del Senyor en el
sagrament del matrimoni és una
responsabilitat no tan sols de cada una de
les famílies, sinó també de tota la
comunitat cristiana.

(85) Otro cauce de compromiso con el mundo de gran actualidad lo
encontramos en el cuidado de la casa común, desde la perspectiva de la
ecología integral, sabiendo que la ecología es un reto cultural, pedagógico y
espiritual donde los fi eles cristianos laicos tienen mucho que ofrecer.

