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1 Febrer de 2017 
 

Benvolguts lasal·lians, 

Després de ser aprovada per la Conferència de Germans Visitadores de la RELEM en la seva recent 
reunió d’Alexandria, em plau anunciar formalment la convocatòria de la primera Assemblea Regional 
sobre la Missió Educativa Lasal·liana (MEL). L’Assemblea tindrà lloc a Roma del 14 al 20 d’octubre de 
2018.  
 
Per tal de donar suport a la missió lasal·liana en la Regió RELEM en el futur, els objectius de 
l’Assemblea seran: 

 
1. Dissenyar les noves estructures per organitzar la missió lasal·liana de cara al futur. 
2. Promoure la formació en l’esperit i l’herència lasal·liana a la Regió 
3. Promoure la identitat lasal·liana de les nostres institucions i estructures a la Regió 
 

Tot i que la data d’inici de l’Assemblea és, aparentment, encara llunyana, és essencial que el treball 
de preparació comenci immediatament si volem tenir una Assemblea fructífera. La preparació inicial 
és responsabilitat de l’Equip de la MEL de la RELEM en col·laboració amb el Grup MEL de la RELEM, 
que inclou el coordinador de la MEL de cada Districte o Delegació de la Regió. Aquests coordinadors 
de la MEL, en col·laboració amb els seus Germans Visitadors, seran els responsables d’assegurar que 
els participants de cada Districte/Delegació a l’Assemblea estiguin nomenats a finals de maig de 2017 
per tal de poder crear grups de treball i poder facilitar la següent etapa del treball de preparació de 
l’Assemblea.  
 
Durant els propers mesos s’anirà donant més informació sobre les formes de participació dels 
Districtes/Delegacions en el procés mitjançant els seus coordinadors de la MEL. Atesos els actuals 
reptes cabdals de la missió lasal·liana en tota la Regió, és essencial que els participants de cada 
Districte/Delegació estiguin disposats a participar en cada etapa del procés a mesura que anem 
buscant estructures eficaces per garantir la sostenibilitat de la missió lasal·liana en la Regió. 
 
Ja des d’ara us agraeixo la vostra cooperació. 
  
 

 
 
Brother Aidan Kilty (General Councilor with responsibility for RELEM)  
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