Per a col·laborar amb la missió de l’Església
L’Escola d’Evangelització està oberta especialment
a tots els laics del bisbat de Vic. Per poder facilitar
l’assistència a persones de diferents arxiprestats
l’Escola impartirà aquest mòdul en diferents seus:
Vic, Igualada i Manresa. L’Escola està orientada a
— renovar el nostre trobament amb Jesucrist per tal
de que creixi el desig de comunicar la Bona Nova
— capacitar laics per a la missió evangelitzadora de
l’Església, per tal que, juntament amb els pastors,
recuperem la frescor original de l’Evangeli. (EG11)

2014

- un primer mòdul introductori a l’evangelització,
segons programa següent ofert a Vic, i després a
altres arxiprestats de la diòcesi
- posteriorment s’oferiran diferents mòduls específics per a l’evangelització en diferents àmbits, ja
siguin parroquials o de grup, per exemple: joves,
infants, batejats que no viuen el seu baptisme, etc.

22 novembre

4t

29/30 novembre

S1.L’Evangelització
Recés Advent

6 desembre

2n

S2.La terra a sembrar

20 desembre

4t

S3.Un tresor a comunicar (I)

10 gener

2n

S4.Un tresor a comunicar (II)

Altres activitats

24 gener

4t

S5.L’anunci transformador

A banda del recés d’Advent, s’organitzarà el recés
de Quaresma i els exercicis espirituals d’estiu,
oberts a tots els laics de la diòcesi.
S’anunciaran puntualment al Full diocesà.

7 febrer

2n

S6.Nous llenguatge i mètode

21 febrer

4t

S7.Església en sortida

2015

Inscripció al primer mòdul
L’horari de cada trobada...
10:00h

Pregària entorn Paraula

10:30h

Sessió I

11:30h

Descans

12:00h

Sessió II

13:00h

Presentació treball

13:15h

Missa

14:00h

Dinar

15:30h

Experiencies

16:30h

Pregària i comiat

4t

Us proposem que, almenys dues o tres persones
de la parròquia, amb comunió i coordinació amb
el rector, us inscriviu a aquest curs. Tindreu pistes
de com evangelitzar amb un nou impuls, ens ajudarem uns als altres procurant discernir què és el
que Déu ens demana avui
...i la vida cristiana
I si no tens temps de col·laborar directament amb
la parròquia, perquè la família i la feina et lliguen
molt, Déu també compta amb tu: comparteix el
tresor de la fe amb els amics!

L’Escola ofereix un cicle formatiu, estructurat en:

El primer mòdul deixebles missioners avui, té un
format de dues trobades mensuals que combinen
sessions formatives i pràctiques, pregària i convivència. També hi ha l’oportunitat d’assistir als
recessos d’advent i quaresma i els exercicis d’estiu.

Inscripció altres mòduls
Quart dissabte de mes

Proposta per a dinamitzar la parròquia...

Programa. Curs 2014-2015

2n

Aquest any neix la nova Escola d’Evangelització
diocesana. L’Escola d’Evangelització està orientada
a capacitar laics per a la missió evangelitzadora de
l’Església, per tal que, juntament amb els pastors,
donin resposta a la crida del sant Pare Francesc a
compartir la JOIA DE L’EVANGELI

Com s’estructura el curs

Segon dissabte de mes

Escola d’Evangelització

Els mòduls posteriors seran independents i cadascú
podrà inscriure’s al que li resulti més interessant.
Més concrets cap a una realitat, àmbit de persones
o activitat. Conèixer les inquietuds de les diferents
parròquies i persones que vinguin a l'Escola ajudarà
a perfilar nous mòduls.

