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9.30 ...............................................................Acolliment i recollida del material del curs

10.................................................................................................................................................................Pregària 

10.15 ................................................................................................................................................Benvinguda

10.30 ...........................................................................................Tancament del curs 2015-2016

10.40 ........................................................................................................Ponència d’en Dani Jover

11.20 ....................................................................................................................................Torn de paraules 
Salutació dels convidats

12 ................................................................................................................................................................Descans

12.15 ......................................................................................................................................Treball de grups

14 ....................................................................................................................................Dinar de germanor

16 ..............................................................................................................Presentació del Pla de curs

16.20 ............................................................................................. Intervenció de les Comissions

16.30 ....................................................................................................................................................Eucaristia

Horaris de la Jornada

Amb la col·laboració de:
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Salutació

 

De nou, comencem el curs amb la Jornada General. I amb aquesta ja 

portem 63 edicions. Això vol dir que ens anem fent grans... o no! “Jo 
faig que tot sigui nou”, és el lema de la Jornada i del curs. Aquesta 

citació de l’Apocalipsi pensem que és molt escaient per un curs que 

té en l’horitzó el Consell i que ha de servir per repensar-nos com a 

Moviment, però amb el cap i el cor ben arrelats a Jesucrist.

Desitgem que la Jornada ens serveixi per celebrar el que som amb joia, 

i que ens predisposi anímicament i espiritualment per abordar un curs 

que serà exigent. D’entrada us lliurarem una enquesta perquè cada 

militant la penseu i la contesteu. El que ens expliqueu ens servirà per 
posar les bases del Consell.

La pregària que ha preparat la Zona de Montserrat obrirà pas al recull 

d’accions alliberadores que ens serviran per cloure el curs passat. 
Comptarem amb la ponència de Dani Jover, membre del Centre 

d’Estudis Cristianisme i Justícia i bon amic de l’ACO. En la xerrada ens 

explicarà com veu l’ACO i apuntarà algunes pistes de cara al Consell 

que podrem treballar en grups.

Després de dinar us presentarem el Pla de curs i celebrarem l’Eucaristia 

aplegats pel Crist que ens acompanya. Al final de l’Eucaristia, preparada 

per la Zona Barcelona Nord, donarem lectura al Manifest que ha 

enllestit la Zona Lleida. I, tot això, amb l’ajuda logística durant la 

Jornada de les companyes i companys de la Zona Besòs.

Us desitgem una Jornada General viscuda i intensa i us convidem a 

participar durant tot el dia o en els moments que us vagi bé. 

Comitè Permanent
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Pregària del matí
Zona Montserrat, bisbat de Sant Feliu de Llobregat

INICI 
En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.  

CANT 

Déu que creà la llum del sol i les estrelles del firmament, per Crist el cor 

dels seus fidels ara il·lumina amb llum resplendent. Crist és la llum que el 

món fa clar, la llum que el món ha de salvar.  

Victòria és la nostra fe, la fe d’un poble de batejats.

ORACIÓ 

(tots junts)

Senyor de l’infinit alè de vida: 

Fes de les nostres mans un vas permanent que assaciï la set de l’assedegat. 

Fes del nostre cor... cascada eterna que sempre gaudeixi de la llum de 

l’Esperit. 

Fes dels nostres actes un testimoni viu d’aigües noves, i dels nostres 

sentiments un rierol de fe enmig de tant dolor. 

Que el nostre pensar, Senyor, et sigui net i el nostre afany quotidià, un 

perseverant cant de consol.

Senyor de l’infinita tendresa: 

Que mai ningú ens sigui estrany. 

Que sapiguem donar alleujament a l’adolorit i carregar amb la creu de 

qui ja no pot més. 

Que un dia, quan a la fi ens cridis, puguem escoltar com ens dius: 

Estava desemparat i em vàreu acollir, estava malalt i em vàreu 

acompanyar, tenia set i em vàreu donar de beure...
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Senyor que en cada llàgrima hi vegem el Teu dolor. 

En cada fam, el Teu desnodriment crucificat. 

En cada mort, el Teu alè afeixugat. 

En cada tristesa, el Teu abandonament. 

En cada desesperació... la Teva agonia eterna, i, en cada set... el desert 

en què vius esperant l’aigua solidària.

Senyor de les aigües noves, del solidari cor fet somriure... 

Recull-nos en el nostre anhel... 

l’aigua nova que hidrata les clivelles del nostre cor endurit fins qu 

quedin transformades. 

Només és l’Aigua Viva que fa possible la novetat encara per estrenar: 

Un cor nou que doni estatge per sempre a l’Esperit de Déu.

Adaptació d’una pregària del Monestir Santa Clara 

(Pentecosta, 30 de maig de 2009)

LECTURA 

1a Pere 2, 4-5; 9-10

Acosteu-vos a ell, que és la pedra viva, rebutjada pels homes, però 

escollida i preciosa als ulls de Déu. Vosaltres, com pedres vives, sou 

edificats per Déu com a temple de l’Esperit perquè formeu una santa 

comunitat sacerdotal que ofereixi víctimes espirituals agradables a Déu 

per Jesucrist. 

Però vosaltres sou llinatge escollit, casa reial, comunitat sacerdotal, nació 

santa, poble que Déu s’ha reservat, perquè proclameu la lloança d’aquell 

qui us ha cridat de les tenebres a la seva llum admirable. Vosaltres que en 

altre temps no éreu cap poble, ara sou el poble de Déu.

PREGÀRIES 

(resposta: US HO DEMANEM SENYOR)

1. Senyor, ensenya’ns a veure darrera de cada paraula, de cada germà, 

algú que posseeix la mateixa profunditat o més gran que la nostra, 

amb els seus patiments i les seves alegries. PREGUEM2
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2. Senyor, fes que descobrim darrere de cada rostre, en el fons de 

cada mirada, un germà, una germana, semblant a Tu, i a la vegada 

completament diferent de tots els altres. PREGUEM

3. Senyor, ensenya’ns a tractar cadascú a la seva manera, com Tu ho 

vas fer amb la Samaritana, amb Pere, com ho fas amb mi... PREGUEM

4. Senyor, ajuda’ns a comprendre cadascú en el seu món, amb els seus 

ideals, les seves virtuts i els seus defectes, i també, per què no?, amb 

les seves manies! PREGUEM

5. Senyor, ajuda’ns a veure a tothom com Tu els veus, a valorar-los no 

per la seva intel·ligència, la seva fortuna o els seus talents, sinó per la 

capacitat d’amor i de lliurament que hi ha en ells. PREGUEM

PARE NOSTRE GLOBALITZAT 

(tots diem el que està en negreta)

Pare nostre, Pare de tots, Pare de la humanitat, Pare de la fraternitat 

universal que voleu que tothom, homes i dones, tinguin vida abundosa 

que els ompli de Vós.

Que esteu en el cel i en aquesta petita terra, casa de tots, encarnat 

entre els pobres i en totes les persones de bona voluntat, actuant en les 

persones solidàries i present en l’Eucaristia, l’aliment de salvació. 

Sigui santificat el vostre nom per tots els homes i dones de qualsevol 

raça o lloc; per tots aquells que a més de dir-vos “Senyor, Senyor”, 

s’esforcen per a construir un món nou on regni la pau que vós en vau 

deixar. 

Vingui a nosaltres el vostre Regne: primer, als nostres cors per tal 

que ens converteixi en fills i filles vostres, germans de tots. Després, al 

nostre compromís solidari i a la nostra entrega generosa als altres.

Faci’s la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. I és que ens 

estimem sense que ningú passi necessitat. I a donar vida a tots els qui 

ens envolten.

El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, en el dia d’avui, sobretot 

als qui no en tenen perquè a nosaltres ens en sobra. Feu que siguem 

instruments de la vostra justícia i compartim amb aquells que els manca.
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I perdoneu les nostres culpes com ara de sentir-nos bé en un món 

dividit; d’aprofitar-nos, en la part que ens toca, de l’injust repartiment 

dels béns de la terra que Vós ens donareu per a tots, oblidant els 

nostres germans empobrits.

Així com nosaltres perdonem els nostres deutors. Així demostrarem que 

un altre món és possible i que hi ha un lloc per a tothom en el nostre cor.

I no deixeu que caiguem en la temptació: ni de l’egoisme, ni del 

consumisme, ni de l’individualisme, ni del passotisme.

Ans deslliureu-nos de qualsevol mal: del mal d’aprofitar-nos del més 

dèbils, de tancar els ulls a la dura realitat i tapar-nos les orelles per no 

sentir el crit dels pobres; i d’oblidar-nos dels que més ens necessiten. 

Deslliureu-nos, sobretot, del fatalisme de pensar que no hi ha res a fer.

CANT FINAL 
La meva ànima canta al Senyor, 

el meu esperit celebra Déu, Salvador, 

perquè ha mirat 

la petitesa de la seva serventa.

EL SEU NOM ÉS SANT 

I L’AMOR QUE TÉ S’ESTÉN 

DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ. 

DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ.

Les obres del seu braç 

són potents i grans. 

Dispersa els homes de cor altiu, 

derroca els poderosos 

i exalça els humils 

omple de béns els pobres. 

Al seu servent ha protegit el Senyor 

com ho havia promès 

als nostres pares fa temps, 

i s’ha recordat del seu amor 

a Abraham per sempre.
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Eucaristia
Preparació Zona Barcelona Nord

CANT D’ENTRADA:  
Germans hem arribat dels quatre punts de l’horitzó  

(Cantoral Missa Dominical 102)

Germans, hem arribat  
dels quatre punts de l’horitzó,  
som aquí, Senyor.  
Germans, hem arribat  
dels quatre punts de l’horitzó  
amb el Senyor.

Pels camins del món hem seguit una crida,  

hem portat al front tot el pes del sol,  

hem sofert sovint el dol que duu la vida,  

hem ofert només amistat i consol.

Pels camins del món un amor ens convida,  

hem portat al cor la set d’arribar,  

hem sofert sovint desamor i mentida,  

hem ofert només el perdó de germà.

Ara som tots junts al voltant de la taula,  

no portem sinó la pols del camí  

vós ens heu donat, amb la vostra paraula,  

menjar el vostre pa i l’amistat compartir.…
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ACTE PENITENCIAL:  
(Intercalem peticions de perdó amb les estrofes del cant)

Demanem perdó .......

Pietat, tingueu pietat de tots nosaltres.  

Les culpes se’ns emporten com el vent,  

les culpes se’ns emporten com el vent (2) 

Demanem perdó ........

Oh Señor, las culpes nos arrastran como el viento. 

Ten Piedad de todos ten piedad, 

ten Piedad de todos ten piedad (2)

Demanem perdó .....

Pietat, tingueu pietat de tots nosaltres.  

Les culpes se’ns emporten com el vent,  

les culpes se’ns emporten com el vent (2) 

PRIMERA LECTURA 
Fets dels Apòstols 1, 12-15

12 Després els apòstols se’n tornaren a Jerusalem des de la muntanya 

anomenada de les Oliveres, que és a prop de la ciutat, a la distància que 

és permès de recórrer en dissabte. 13 Van entrar-hi i van pujar a la sala 

de la casa on es reunien. Eren Pere, Joan, Jaume, Andreu, Felip, Tomàs, 

Bartomeu, Mateu, Jaume, fill d’Alfeu, Simó el Zelós, i Judes, fill de Jau-

me. 14 Tots ells eren constants i unànimes en la pregària, juntament amb 

algunes dones, amb Maria, la mare de Jesús, i amb els germans d’ell.. 

SALM  
Magnificat (Cantoral missa dominical 581-2)

La meva ànima canta al Senyor, 

el meu esperit celebra Déu, Salvador, 
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perquè ha mirat 

la petitesa de la seva serventa.

EL SEU NOM ÉS SANT 

I L’AMOR QUE TÉ S’ESTÉN 

DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ. 

DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ. 

Les obres del seu braç 

són potents i grans. 

Dispersa els homes de cor altiu, 

derroca els poderosos 

i exalça els humils 

omple de béns els pobres. 

Al seu servent ha protegit el Senyor 

com ho havia promès 

als nostres pares fa temps, 

i s’ha recordat del seu amor 

a Abraham per sempre.

EVANGELI  
Lluc 1, 26-38

El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat 

Natzaret, 27 a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un 

home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Ma-

ria. 28 L’àngel entrà a trobar-la i li digué:  

--Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu.  

29 Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la 

saludava així. 30 L’àngel li digué:  

--No tinguis por, Maria. Déu t’ha concedit la seva gràcia. 31 Tindràs un fill 

i li posaràs el nom de Jesús. 32 Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altís-

sim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. 33 Regnarà 

per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi.  

34 Maria preguntà a l’àngel:  

--Com podrà ser això, si jo sóc verge?  

35 L’àngel li respongué:  

--L’Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb 
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la seva ombra; per això el fruit que naixerà serà sant i l’anomenaran Fill 

de Déu. 36 També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les 

seves velleses; ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, 

37 perquè per a Déu no hi ha res impossible.  

38 Maria va dir:  

--Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.  

I l’àngel es va retirar.

AL·LELUIA  

(Taizé)

PREGÀRIES

OFERTORI

SANT

Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l’Univers.  

El cel i la terra són plens de la vostra glòria,  

Hosanna a dalt del cel.  

Beneït el qui ve en nom del Senyor,  

Hosanna a dalt del cel (2). 

PARE NOSTRE  
(recitat)

CANT DE LA PAU 
Que la pau ens acompanyi per camins de veritat.  

Tots els jorns de nostra vida; pau de Crist ressuscitat. 
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Cors oberts a l’esperança d’una nova creació,  

oferim la pau als homes com a signe de l’amor.

CANT DE COMUNIÓ

A) El Senyor et convida  

a seure a taula amb ell (2).  

Digues sí, digues sí:  

el seu cos és per a tu,  

i aquest vi germà  

que ompli el teu cor (2).  

Junt amb els germans  

ofereix-li el teu cor.  

És Ell qui et crida a deixar-ho tot;  

i posa damunt l’altar  

tot allò que més vols;  

la vida, la joia, i tot l’amor. 

B) SENYOR, ES FA TARD, 

OH, QUEDA’T AMB NOSALTRES. 

DÓNA’NS SEMPRE 

D’AQUEST PA, 

DÓNA’NS SEMPRE 

D’AQUEST VI.

Pa de tots, pa de franc, 

pa de lluita, pa de sang. 

Pa de molts, pa de pau, 

pa rebel, pa suau.

Pa d’amor, pa de Déu, 

pa de l’home mort en Creu. 

Pel combat, pel repòs, 

pa vivent, pa amorós.

Vi de festa, vi de goig, 

vi d’angoixa, vi de molts. 

Vi de festa, vi de goig, 

vi de vida, vi d’amor.
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Vi de riure, vi de plor, 

vi de vida, vi de foc. 

Aliança d’un Déu bo, 

vida eterna, oh, gran do

CANT FINAL

Lluita i espera 

no et deixis vèncer  

pren per senyera  

la teva fe. 

Reneix a la vida 

reneix a la dansa 

dona esperança 

a la teva gent.

Un tros de poble 

jove i alegre 

un tros de poble, 

junts volem ser. 

Jove i en vetlla 

volem nostre poble 

jove i en vetlla 

volem nostra gent.

És Crist qui camina 

sembrant esperança 

és Ell qui s’avança 

i ens dóna l’esperit.

Si ens dóna la vida 

primer la perdia, 

ens dona la joia, 

l’amor i la Creu.

És dura la lluita 

és forta la marxa 

són moltes les penes 

és poca la fe. 

Són molts els qui esperen 

la nostra paraula 

són molts els qui cerquen 

sentir un nou alè.

Diran que es mentida 

i “busca’t la vida”, 

“és el teu problema”, 

“de què vas pel món?” 

No deixis enrere 

les raons de viure 

lluita i espera 

amb la teva gent.
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Manifest 
Jornada General 2016 

Zona Lleida

COM A MILITANTS D’ACO, TAMBÉ VOLEM FER-HO TOT NOU

Tots i totes nosaltres ens considerem militants creients. Això implica 

que, a més de denunciar les situacions injustes i fer tots els esforços 

possibles per canviar-les, ho hem de fer seguint les directrius 

del Crist sent-ne testimonis del seu missatge i viure-ho amb la 

coherència personal i comunitària.

Cada cop ens és més difícil viure aquesta militància amb la joia i pau 

interior que cal. La nostra anàlisi de la realitat ens porta a trobar-

nos amb un atropellament brutal dels drets fonamentals de les 

persones, que les desprèn de la seva dignitat: Tractament denigrant 

als migrats, malversació de diners públics, sanitat i educació cada 

cop més precàries, reformes laborals demolidores, morts d’obrers 

per entorns laborals insegurs, atacs a la llibertat d’expressió que es 

concreta en lleis mordassa, repressió a l’expressió a través de les 

urnes, i moltes més.

Tot això ens fa sentir defallits, sense energia. En aquests moments 

ens manté forts la Fe en Jesús, és el nostre motor per viure en 

plenitud.

Però no ens aturem en la indignació, ens fem presents en sindicats, 

plataformes, entitats, associacions, moviments per canviar amb 

la nostra acció, juntament amb els companys i companyes, les 

situacions d’injustícia. 
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Llegim a les escriptures “Jo faig que tot sigui nou” (Ap 21, 5), com a 

militants d’ACO també volem fer-ho tot nou, per això reivindiquem:

- Treball decent per a tothom.

- Salari digne.

- Conciliació de treball i família.

- Equilibri entre productivitat i qualitat de vida.

- Acollida i inserció de les persones migrades.

- Habitatge a l’abast de tothom.

- Respecte a la diversitat de cultures, religions i pensament.

- Eradicació dels conflictes bèl·lics.

- Sanitat i educació universals i gratuïtes. 

Continuem esmerçant els nostres esforços en fer possible aquestes 

fites, creient fermament que ens en sortirem, perquè comptem amb 

Déu, que “Eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls, i no existirà més la 

mort, ni dol, ni crits, ni sofriment. Perquè les coses d’abans han passat” 

(Ap 21, 4).



Calendari 
del curs 

12 d’octubre de 2016 Jornada General

del 27 al 30 d’octubre de 2016 Assemblea i Seminari MTCE

20 de novembre de 2016 Jornada Iniciació

18 de febrer de 2017 Recés 

24 i 25 de febrer 2017 Jornades de Consiliaris 

4 de març 2017 Jornada d’estudi de la POC

18 de març 2017 Jornada de Comunicació

Del 13 al 16 d’abril de 2017 Setmana Santa

Del 19 al 21 de maig 2017 XI Consell

Del 21 al 25 d’agost de 2017 Exercicis d’estiu



ACCIÓ CATÒLICA OBRERA

www.acocat.org

hola@acocat.org

facebook.com/aco.acciocatolicaobrera

@ACOcat


