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Destinataris i objectius
del curs

Comissió interdiocesana
d’Apostolat Seglar de Catalunya

Destinataris
• Laics que estan fent aquest servei d’acompanyar la vida d’altres
cristians.
• Responsables o consiliaris de
grups.
• Laics que podrien fer aquest acompanyament.

Objectius

Acompanyar la
llibertat en Crist
Curs d’acompanyament
per a laics

• Dotar d’eines a les persones que
fan aquest servei eclesial.
• Donar materials i mètode per a fer
aquest acompanyament.

Lloc
i informació

Lloc
Les sesions conjuntes es faran a la
Casa de l’Església de Sant Feliu de
Llobregat
Carrer d’Armenteres 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. (+34) 93 632 76 30
Les entrevistes amb el tutor es faran
al lloc que s’acordi entre els dos.
Informació
Consulteu el vostre bisbat

Curs 2019-2020

Perquè un curs
d’acompanyament per a laics?
L’acompanyament espiritual és un procés
que intenta ajudar la persona a integrar
progressivament les diferents dimensions
de la vida per seguir el Senyor Jesús.Tres
instàncies s’articulen en aquest procés:
escoltar la vida, trobar-se amb Jesúsi
dialogar misteriosament entre la llibertat
de Déu i la de la persona. El qui acompanya acull amb paciència, planteja les
preguntes més reals i reconeix els signes
de l’Esperit (...)
El carisma de l’acompanyament espiritual, ﬁns i tot en la tradició, no està
necessàriament vinculat al ministeri
ordenat. Mai com avui no hi ha hagut
necessitat de guies espirituals, pares i mares amb una experiència profunda de fe
i d’humanitat i no sols intel·lectualment
preparats (...)
Per dur a terme el seu servei, l’acompanyant haurà de conrear la seva vida
espiritual, nodrint la relació que l’uneix a
Aquell que li ha assignat la missió. Alhora,
necessitarà sentir el suport de la comunitat eclesial a la qual pertany. Serà important que rebi capacitació especíﬁca per a
aquest ministeri particular i que també
pugui beneﬁciar-se d’acompanyament i de
supervisió.
(Del document ﬁnal del Sínode episcopal 2018
sobre els joves, la fe i el discerniment vocacional)

Estructura
del curs
El curs durarà nou mesos (de setembre del 2019 al maig del 2020), amb
dos tipus de trobades:
Tres trobades matinals, que es faran a
la Casade l’Església de Sant Feliu de
Llobregat, els dissabtes de 10h a 13h.
28 de setembre de 2019
Encontre formatiu sobre eines en la
vida espiritual i acompanyament:
l’examen de consciència i la història de
salvació. Atribució d’acompanyant.

14de març de 2020
Eines de la vida espiritual i acompanyament: regles de discerniment.
Paraula de Déu.

16de maig de 2020
Hàbits. Església.

Nou sessions d’Acompanyament formatiu personalitzat on es treballaran
els temes:
• Narració de la història de relació amb
el Senyor
• L’examen de consciència i la història
personal de salvació
• Preparar l’entrevista amb l’acompanyant
• Aprendre a pregar
• Regles de discerniment (1a setmana)
• Sentir en l’Església
• Per decidir...
• Regles per ordenar-se els hàbits
• Regles de discerniment (2a setmana)
• Conﬁar o actuar...

Per a fer
la inscripció
Cal que ens feu arribar a la delegació
del vostre bisbat un escrit amb la següent informació
• Dades personals: nom, cognoms,
adreça, telèfon, correu electrònic.
• Exposició de les raons per participar d’aquesta formació.
• Una breu presentació personal que
inclogui:
La comunitat de referència.
Els hàbits de pregària.
Si ha fet o rebut acompanyament.
Si té algun tipus de formació
teològica.
• Una fotograﬁa de l’interessat.
L’import del curs complet és de 50€
per participant. Les delegacions diocesanes poden facilitar ajuts a aquelles
persones que ho requereixin.

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és Responsable del
tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPD, i les
tracta per a mantenir una relació de serveis amb vostè. Les conservarà
mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot
exercir els drets d’accés, rectiﬁcació, portabilitat, supressió, limitació
i oposició al Carrer d’Armenteres, 35, 08980 Sant Feliu de Llobregat,
(Barcelona) o enviant un correu electrònic a secretaria@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a agpd.es

