
 



El proper dia 12 d'octubre al Santuari de la Verge del Toro celebrarem 
la Jornada Diocesana “Laics en missió“, a la qual unirem dues 
celebracions singulars.  
 
En primer lloc, conclourem la fase diocesana del Congrés de Laics, 
convocat a tot Espanya amb el tema "poble de Déu en sortida". Després 
de l'oració, que serà a les 10'00 h escoltarem una ponència sobre el 
laïcat, que pronunciarà la Sra. Eva Fernández Mateu, presidenta 
d'Acció Catòlica General d'Espanya. Seguidament el Sr. Agustí Anglada 
Orfila presentarà un resum de les aportacions dels diversos grups de la 
Diòcesi al Congrés de Laics. Aquestes aportacions seran remeses a la 
conferència episcopal, com a contribució de l'església de Menorca al 
Congrés. 
 
Després del descans, realitzarem una activitat vinculada al mes 
missioner extraordinari, convocat pel Papa Francesc amb el lema 
"batiats i enviats". Serà una celebració d'enviament de tots els agents 
de pastoral de la Diòcesi, que començarà a les 12'45 h. Esteu 
especialment convidats a partipar-hi tots els que col·laboreu en la 
pastoral:  

- catequistes,  
- monitors de clubs i d'escoltisme,  
- professors de religió,  
- col·laboradors de Càritas,  
- lectors,  
- pastoral de malalts,  
- pastoral penitenciària,  
- preparadors de matrimoni 
- voluntaris de Mans unides i missions 
- membres dels consells de pastoral 

 

 

 

 

 



 
 

Horari de la Jornada 
 

10'00 h.  Pregària inicial 

10’15 h.  Ponència: “Escollits i enviats”, a càrrec de la Sra. Eva 

Fernández Mateu, presidenta d'Acció Catòlica General 

d'Espanya.  

11’15 h.  Resum de les aportacions dels diversos grups al Congrés 

de Laics.  Sr. Agustí Anglada Orfila 

11’45 h.  Torn d'intervencions lliure sobre la ponència i de les 

conclusions presentades 
12’15 h.   Descans 

12’45 h.  Celebració d'enviament dels agents de pastoral amb 

motiu del mes missioner extraordinari (catequistes, 

Càritas, professors de religió, etc.) 

13'30h.   Conclusió de la trobada 
 
 
 
Dinar: 

Qui vulgui, pot quedar-se després a dinar a Sa Posada del Toro. El 
menú costarà   13 euros. Per participar es precís anotar-se en les 

parròquies i enviar les inscripcions al bisbat (Maria Ignacia) abans del 
dimecres dia 9 d'octubre. 

 
 
 
 
 
 
 

 


