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  Al XI Consell es van aprovar 3 línies d’actuació: 
	

La corresponsabilitat 
(treballada durant el curs passat) 
	

La iniciació 
(és la que toca treballar aquest curs)  

 
I la formació continuada dels militants i 
dels consiliaris  

Recordem que 

En el XIè Consell            
es van aprovar 3 línies d’actuació: 
	

1-La Corresponsabilitat 
(treballada durant el curs passat). 
 
	

2- ____La Iniciació, toca aquest 
curs______ 
 

3-La Formació Continuada dels militants i dels 
consiliaris (que és treballarà el proper curs). 

     Aneu per tot arreu i DONEU FRUIT Jn 15,16 



Com vàrem dir el curs passat les 3 línies 
d’actuació son transversals, per tant 
continuarem  treballant-les alhora. Aquest curs 
donarem més relleu a   
          LA  INICIACIÓ 
 

      Aneu per tot arreu i DONEU FRUIT Jn 15,16	



  
 
  
 

   LA  INICIACIÓ	

La treballarem als grups, a les zones o 
diòcesis i des de les comissions: de 
formació, d’iniciació i de consiliaris. 	

 Aneu per tot arreu i 
     DONEU FRUIT 
         Jn 15,16	



  
   Volem que es faci present: 
 
       * en les RdV dels grups i/o 
 
     *en un Estudi d’Evangeli  
 
     *en ... 
 
 

 

    LA  INICIACIÓ	

 Aneu per tot arreu i DONEU FRUIT Jn 15,16	



 
LA INICIACIÓ des de la zona o diòcesi: 
 
  * Cal tenir present que tot militant d’ACO per 
definició, és Evangelitzador i és Iniciador. 
 
  * És responsabilitat de cada militant oferir l’ACO a 
persones que no la coneixen i acompanyar  els qui ja hi 
són. 

	



LA INICIACIÓ des de la zona o diòcesi: 

 * Cal un militant o grup de militants a cada Zona 
que acompanyin les persones en Iniciació (Figura 
del padrí). 
 
 * Si a la Zona hi ha un o més militants en 
Iniciació: Cal que a l’Ordre del dia de cada 
comitè hi hagi un punt sobre la Iniciació. 
 
 * Treballar els reptes  
 que planteja la Iniciació 
            a l’ACO. 
 
 *... (Consultem 
        el Pla de Curs)	



        Perquè on tens el tresor, hi tindràs el cor 	

La INICIACIÓ  des de la comissió 
d’Iniciació 
proposa: 

Organitzar, entre Consell i Consell, un 
taller a Setmana Santa on s’expliqui el Pla 
d’Iniciació actualitzat amb el títol:  

 “Vine que t'iniciem.” 



Calendari del curs 

 Recés 
  16 de febrer de 2019 
 
  Jornada de Consiliaris 
  22 i 23 de febrer de 2019 
 
 Jornada d’Estudi de la POC (Pastoral   
  2 de març de 2019      Obrera de Catalunya) 
 
 Jornada d’Iniciació 
  24 de març de 2019 



  
 
  
 

Calendari del curs 
 

SETMANA SANTA 
del 18 al 21 d’abril de 2019 
 
JORNADA DE  RESPONSABLES 
 5 de maig de 2019 
   
 Exercicis d’Estiu 
 del 19 al 23 d’agost de 2019 
 

Jornada de Comunicació 
29 de març de 2019 



BONA FEINA 
 A TOTES I A TOTS!	


