
Dilluns 30 de gener 2023

SEGUIU LES NOSTRES XARXES DE COMUNICACIÓ:
                      @LaicsF
                      Delegació per als Laics i la Família
                      laicsifamiliatgn
                      http://laicsifamilia.arqtgn.cat
                      https:t.me/laicsifamilia
                      laicsifamilia@arqtgn.cat

A les nostres xarxes i pels mitjans de comunicació de
l'Arquebisbat anirem anunciant i proposant celebracions,
cursos, xerrades, recessos, etcètera, que vagin
programant les delegacions i institucions diocesanes a
les que laics i famílies ens hem de sentir convocats.
AVUI LA NOSTRA FORMACIÓ ÉS FONAMENTAL per
seguir sent i fent MISSIÓ!!!

Curs Pastoral 
2022-23

JUNTS, EN SORTIDA
"Caminar junts, escoltar junts, 

evangelitzar junts" (Papa Francesc) 

Diumenge 16 d'octubre 2022
18:00h : Celebració de l'Enviament Pastoral.

A la Catedral de Tarragona, celebració de
l'enviament dels agents de pastoral de l'arxidiòcesi
per al curs 2022-23.

Dissabte 5 de novembre 2022
10:00h: III Trobada de la Xarxa LiF

Al Palau Arquebisbal, trobada de tots els grups,
moviments, associacions i comunitats laïcals de
l'arxidiòcesi, que estan vinculades a la delegació.

Dissabte 3 de desembre 2022
12:00h: Trobada diocesana dels grups d'Acció
Catòlica de l'arxidiòcesi.

Al la parròquia de Sant Esteve de Vila-seca estan
convocats els grups d'Acció Catòlica per tenir una
trobada distesa i festiva de germanor post-
pandèmia, fent encara més estrets els lligams de
coneixença entre tots i veure JUNTS les línies de
futur del moviment laical de l'Església.

26 i 30 de desembre 2022
Celebració de la Sagrada Família a les parròquies
de l'arxidiòcesi, en una d'aquestes dues dates.

Es celebrarà l'eucaristia de la Sagrada Família, i
s'homenatjaran els matrimonis cristians que durant
l'any 2022 han celebrat el seu 25è, 50è o 60è
aniversari. Més endavant s'anunciarà la parròquia on
es farà l'acte central de la delegació. La data oficial
és divendres 30 de desembre.

19:00h : Presentació a l'arxidiòcesi de la renovada
Acció Catòlica General.

Al Centre Tarraconense El Seminari, presentació de
les noves línies i materials d'Acció Catòlica, a càrrec
de l'equip d'ACG de la Conferència Episcopal.

Dissabte 11 de febrer 2023
10:00h : Trobada diocesana dels matrimonis casats
el 2022 i de les famílies cristianes.

Es celebrarà amb una pregària pel matrimoni i la
família, una xerrada formativa i activitats formatives
i lúdiques per a totes les edats. Més endavant
s'informarà del lloc i programa d'actes.

Del 13 al 19 de febrer 2023
Celebració de la Setmana del matrimoni cristià
amb diverses activitats que la delegació anunciarà.

Dissabte 25 de març 2023
20:00h: Celebració de l'Eucaristia a favor de la vida
a l'església dels Pares Caputxins, organitzada per
la Llar Natalis de Tarragona

27 i 28 de maig 2023
Festa de la Pentecosta i de l'Apostolat Seglar, amb
Jornades formatives, celebratives i lúdiques que
s'anunciaran prèviament.

Diumenge 23 de juliol 2023
Celebració diocesana del Dia dels Avis i la Gent Gran
a les parròquies de l'arxidiòcesi.


