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SIER
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PERQUÈ ON TENS EL TRESOR,
HI TINDRÀS EL COR
Mt 6,21

10...................................................................................................................................................................Pregària
10.15..................................................................................................................................................Benvinguda
10.30.............................................................................Constitució del Consell Extraordinari
i presentació candidat a president
10.45................Tancament del curs 2016-2017 (Comissió de Comunicació)
i intervenció de la Comissió d’Iniciació

Nombre sección

11......................................................................................................Ponència de Fabián Mohedano
i testimonis de M. José Lafuente i David Masobro
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12......................................................................Torn de paraules i salutació dels convidats
12.20...........................................................................................................................................................Descans
12.35......................................................................................................................................Treball de grups

De nou comencem el curs amb la Jornada General —i amb aquesta ja
portem 64 edicions! «Perquè on tens el tresor, hi tindràs el cor», és el
lema de la Jornada i del curs. Aquesta citació de l’Evangeli de Mateu
pensem que és molt escaient per un any en què abordarem, tal i com
ens vam marcar al darrer Consell, la corresponsabilitat.
El proper 12 d’octubre acomiadarem en Jesús Jiménez, que els darrers
quatre anys ha estat el president de l’ACO. Serà un moment propici
per agrair-li les energies i la dedicació posades al servei del moviment
i també per donar la benvinguda al nou president (en el moment
d’escriure aquestes ratlles encara no tenim cap candidat).
La pregària que ha preparat la Zona Barcelona Nord obrirà pas al
resum amb què clourem el curs passat. Comptarem amb la ponència
de Fabián Mohedano, promotor del Pacte per a la Reforma Horària, i
també amb uns testimonis. En la xerrada observarem com podem ser
sobirans sobre el nostre temps i, en definitiva —tal i com podreu llegir
al Pla de curs—, «que és l’ús del nostre temps el que determina les
nostres opcions més profundes, és a dir, allò del que en realitat ens fem
responsables o corresponsables».

14......................................................................................................................................Dinar de germanor
15.30.......................................................................................................Presentació del Pla de curs
15.45.............................................................Proclamació i benvinguda al nou president
i comiat al president sortint
16.30.......................................................................................................................................................Eucaristia

Després de dinar us presentarem el Pla de curs, proclamarem el nou
president i acomiadarem el president sortint. Celebrarem l’Eucaristia,
preparada per la Zona Baix Llobregat, aplegats pel Crist que ens
acompanya. I, al final, donarem lectura al Manifest que ha elaborat la
Zona Montserrat. I, tot això, amb l’ajuda logística durant la Jornada de
les companyes i companys de les Zones Vallès Occidental i Oriental.
Desitgem que la Jornada, a la qual us convidem a participar durant tot
el dia o en els moments que us vagi bé, ens serveixi per celebrar el que
som amb joia i que ens predisposi anímicament i espiritualment per
abordar el nou curs.
El Comitè Permanent
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9.30..................................................................Acolliment i recollida del material del curs

Salutació
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Horaris de la Jornada

Nombre sección
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Pregària del matí
Preparació: Zona Barcelona Nord

CANT D’ENTRADA
GERMANS, HEM ARRIBAT DELS QUATRE PUNTS
DE L’HORITZÓ SOM AQUÍ SENYOR.
GERMANS, HEM ARRIBAT DELS QUATRE PUNTS
DE L’HORITZÓ AMB EL SENYOR.

Evangeli segons Lluc (Lc 11,27-28)

hi tindràs el cor

Nombre sección

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..

Mentre Jesús parlava, una dona alçà la veu entre la gent i li digué:
—Sortoses les entranyes que et van dur i els pits que vas mamar!
Però ell va respondre:
—Més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la guarden!
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Pregària
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Pare nostre, pare dels que estaven a favor del referèndum i dels que no
ho estaven.
Facis la vostra voluntat, aquesta voluntat neta i alliberadora que té en
compte tothom perquè ens volem sentir germans.
Volem tenir present i viure la pregària que el teu Fill Jesús i germà
nostre ens ensenyà, en aquesta Jornada General enquadrada en
moments de molta tensió. Moments difícils en que ens podem deixar
endur per les passions que cadascú de nosaltres tenim a flor de pell,
perdent de vista el que ens ha portat fins aquí.

>
Pare, a vos us encomanem perquè el teu Esperit caigui sobre nosaltres

com la rosada i ens mantingui l’ànima fresca, la mirada radiant i el cor
esponjós.

És l’hora del relleu

Feu-nos valents en les decisions, actius en l’entorn i forts en les
adversitats.

Cant final

Vaig començar la responsabilitat amb il·lusió, amb por i respecte.
La il·lusió no l’he perduda i veig que finalitzo content. El respecte el
continuo mantenint. I ja fa molts dies que em va desaparèixer la por.

Pregària del matí
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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.
GERMANS, HEM ARRIBAT DELS QUATRE PUNTS DE
L’HORITZÓ SOM AQUÍ SENYOR.
GERMANS, HEM ARRIBAT DELS QUATRE PUNTS DE
L’HORITZÓ AMB EL SENYOR.

La responsabilitat de la presidència de l’ACO m’ha estat fàcil, poc feixuga,
enriquidora i, sobretot, molt gratificant. Penso que això s’ha donat, tal
com us he comentat anteriorment, perquè m’he sentit acompanyat pels
membres del Comitè Permanent, del Comitè Català, del Comitè General i
en definitiva per tots vosaltres. Per tant, novament gràcies a tots!
Si responc a la pregunta: Què m’ha aportat aquest servei de la
presidència? automàticament repeteixo el que han dit d’altres
presidents: «Que m’ha enriquit molt!». Valoro que m’hagi permès
conèixer amb profunditat el moviment. He pogut mirar molt més enllà
del grup de RdV, us he pogut conèixer a molts de vosaltres, també
als representants d’altres moviments obrers germans dins d’Espanya
i d’altres de fora de les nostres fronteres pel fet que pertanyem al
Moviment Europeu (MTCE) i al Moviment Mundial (MMTC). Els diferents
seminaris fets a través d’aquests moviments m’han obert horitzons i
m’han fet sentir germà dels treballadors d’arreu del món; notar que
amb ells compartim situacions de precarietat i problemes similars; i
reflexionar i avançar plegats en una mateixa lluita, la de la justícia per la
classe obrera i treballadora des de la visió i realització cristiana. Puc dir
amb coneixement que fer el servei de la presidència és emocionant!
>
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Amén.

Com els anteriors presidents i presidentes, confirmo que aquests anys
a mi també m’han passat molt ràpids i que sento que reps més del
que dones. També, com ells, agraeixo el suport que m’ha donat la gent
del Comitè Permanent, tant els que ara el formen com els que els van
precedir en els meus dos primers cursos. Segur que hi ha ajudat que el
Comitè Permanent funcionem com una família ben avinguda!

Us ho demanem, aquest col·lectiu provinent d’arreu, perquè ens sentim
pecadors, però amb moltes ganes de fer la vostra .
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Primer de tot donar-vos les gràcies per haver permès que fes aquest
servei. Sento que m’ha fet bé. I en segon lloc, us demano perdó per si
no he estat a l’alçada del que us mereixíeu i, també, demano disculpes
als qui hagi pogut ofendre.
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Il·lumineu també la nostra feina en aquest curs que ara comencem,
perquè sapiguem entreveure, en el fons del nostre cor, l’esperit de
servei que porta el benestar als que ens envolten, tal com Jesús ens va
ensenyar i encertem a correspondre al Moviment per tot el bé que ens
aporta.

Eucaristia

Per acomiadar-me em surt seguir donant gràcies i fer un recordatori:
Les gràcies d’abans eren per vosaltres, i ara són donades a Déu
Pare i Mare nostres. Estic convençut que, tal com tenim escrit en un
document, (1)«l’ACO és obra de Déu i forma part de Projecte Alliberador
de Jesús». I sé per experiència que l’ACO necessita una certa
organització per funcionar. Agraeixo al Senyor que hi hagi molta gent
compromesa que estigui treballant per tal que el moviment es mogui i
avanci. Ells aporten, tal com jo he fet, allò que són, amb els seus talents
concrets, les seves febleses i el temps que disposen.

Preparació: Zona Baix Llobregat

1. CANT D’ENTRADA

És hora del relleu

Jesús Jiménez Colás

GERMANS HEM ARRIBAT
Germans, hem arribat
dels quatre punts de l’horitzó,
som aquí, Senyor.
Germans, hem arribat
dels quatre punts de l’horitzó
amb el Senyor.
1.

10
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I el recordatori és que l’ACO sempre ha de tenir cobertes les
responsabilitats necessàries per funcionar com cal. Seguim atens per
escoltar cap on va la crida que ens fa el Senyor. Llegeixo: (2) «I tal com
Jesús va cridar alguns col·laboradors a tirar endavant el seu projecte,
avui continua cridant-nos». I us dic: No tingueu por perquè és l’Esperit
qui ens impulsa i ens ajuda en tot allò que ens costa.

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.
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2. 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.
3. 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.

1 i 2 Paraules corresponents a l’apartat “LA CRIDA. QUÈ COMPORTA” dels
documents de l’ACO nº 6 que fa referència a la responsabilitat.

Germans, hem arribat
dels quatre punts de l’horitzó,
som aquí, Senyor.
Germans, cantem la joia de ser junts
amb el Senyor tots el germans.

>

2. ACTE PENITENCIAL
Pietat!
Tingueu pietat de tots nosaltres!
Les culpes se’ns emporten com el vent,
les culpes se’ns emporten com el vent... (2)
Oh Senyor!
las culpas nos arrastran como el viento,
ten piedad de todos, ten piedad,
ten piedad de todos, ten piedad... (2)

3. Si denuncies el mal que trenca l’home,
si fas costat al germà abandonat,
la nit del teu gran crit serà com llum a ple matí. (2)
Llavors dels teus ulls podrà néixer una estrella.
L’estrella que anuncia la terra de demà,
l’estrella que anuncia la terra de Déu.

5. TESTIMONI

6. AL·LELUIA DE AL·LELUIA (TAIZÉ)
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1 Si jo parlés els llenguatges dels homes i dels àngels però no estimés, seria
com una esquella sorollosa o un címbal estrident. 2 Si tingués el do de
profecia i penetrés tots els designis amagats de Déu i tot el coneixement,
si tingués tanta fe que fos capaç de moure les muntanyes, però no estimés,
no seria res. 3 Si repartís tots els meus béns als pobres, fins i tot si em
vengués a mi mateix per esclau i tingués així un motiu de glòria, però no
estimés, de res no em serviria.
4 El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja, no
és altiu ni orgullós, 5 no és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja; 6 no
s’alegra de la mentida, sinó que troba el goig en la veritat; 7 tot ho excusa,
tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta.
8 L’amor no passarà mai..

4. SALM
Cant: “Si tu desnues lligams” (núm. 187, solo 1ª y 3ª estrofa)
SI TU DESNUES LLIGAMS
1. Si tu desnues lligams de servitud,
i si alliberes l’home encadenat,
la nit del teu camí serà com llum a ple matí. (2)
Llavors de les mans brollarà una aigua viva.
Una aigua que fa viure la terra de demà,
una aigua que fa viure la terra de Déu.

Al·leluia, al·lelu, al·leluia,
Al·leluia, al·leluia!

7. EVANGELIO
Juan 6, 1-15
Multiplicació dels pans
1 Després d’això, Jesús se’n va anar a l’altra banda del llac de Galilea o de
Tiberíades. 2 El seguia molta gent, perquè veien els senyals prodigiosos que
feia amb els malalts. 3 Jesús pujà a la muntanya i s’hi assegué amb els seus
deixebles. 4 Era a prop la Pasqua, la festa dels jueus.
5 Llavors Jesús alçà els ulls i, en veure la gran gentada que arribava al lloc on
era, digué a Felip:
—On comprarem pa perquè puguin menjar tots aquests?
6 De fet, ho preguntava per posar a prova Felip, perquè ja sabia què volia
fer.
7 Felip li va respondre:
—Ni amb dos-cents denaris no n’hi hauria prou per a donar un tros de pa a
cadascú.
8 Un dels deixebles, Andreu, el germà de Simó Pere, li diu:
9 —Aquí hi ha un noiet que té cinc pans d’ordi i dos peixos; però què és això
per a tanta gent?
10 Jesús digué:
>
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1a Carta Corintis 13,1-8a

Al·leluia, al·lelu, al·leluia,
Al·leluia, al·leluia!
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3. 1a LECTURA

9. PREGÀRIES
Cant:

“Tots alhora us ho demanem”
Tots alhora, us ho demanem:
“Escolteu el nostre clam Senyor”.

10. OFERTORI

11. SANT, SANT, SANT

Dossier 12O
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—Feu seure tothom.
En aquell indret hi havia molta herba i s’hi assegueren; només d’homes, eren
uns cinc mil. 11 Llavors Jesús prengué els pans, digué l’acció de gràcies i els
repartí a la gent asseguda, tants com en volgueren, i igualment repartí el
peix. 12 Quan tothom va quedar satisfet, va dir als seus deixebles:
—Recolliu els bocins que han sobrat, perquè no es perdi res.
13 Ells els van recollir i amb els bocins d’aquells cinc pans d’ordi ompliren
dotze cistelles: eren les sobres després d’haver menjat.
14 Quan la gent veié el senyal prodigiós que ell havia fet, començaren a dir:
—Realment, aquest és el profeta que havia de venir al món.
15 Jesús s’adonà que venien a emportar-se’l per fer-lo rei, i es retirà altra
vegada tot sol a la muntanya.

12. PARE NOSTRE DEL KAIROI
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Pare nostre que esteu en el cel
sigui santificat el vostre nom
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
aquí en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos Senyor el dia d’avui
i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem
no permeteu que nosaltres caiguem en temptació
ans deslliureu-nos de qualsevol mal (bis). A - MÉN.

Perquè on tens el tresor,
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Sant, Sant, Sant,
Sant és el Senyor.
Déu de l’Univers.
El cel i la terra,
són plens de la vostra glòria.
Hossanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hossanna a dalt del cel.

8. HOMILIA
>

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS,
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE,
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA,
JUNTO A TI BUSCARE, OTRO MAR.
Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que lleva seguir amando.
Tú pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas.

Eucaristia

“Sigui la pau ”
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Sigui la pau amb nosaltres (3)
que resplendeixi sempre, sempre en tots la pau.
Sea la paz con nosotros (3)
que con nosotros siempre, siempre sea la paz.

SENYOR,
ES FA TARD:
SENYOR,
ES FA TARD,
OH, QUEDA’T
AMB NOSALTRES,
DÓNA’NS SEMPRE
D’AQUEST PA,
DÓNAN’S SEMPRE
D’AQUEST VI.

Que veña a paz a nosa terra (3)
que a nosa terra , terra , terra veña a paz.
Bakea beti gurekin (3)
bakea beti, beti, beti gurekin.

14. CANT DE COMUNIÓ (2 CANTS)
“Tú has venido a la orilla”
Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.

Pa
pa
pa
pa

de tots, pa de franc,
de lluita, pa de sang,
de molts, pa de pau,
rebel, pa suau.

Vi de festa, vi de goig,
vi d’angoixa, vi de molts,
vi de festa, vi de goig,
vi de vida, vi d’amor.

17
Perquè on tens el tresor,

13. CANT DE LA PAU
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“Senyor, es fa tard”

Pa d’amor, pa de Déu,
pa de l’home, mort en creu,
pel combat, pel repòs,
pa vivent, pa amorós.
Vi de riure, vi de plor,
vi de vida, vi de foc,
Aliança d’un Déu bo,
vida eterna, oh, gran do.

15. CANT DE COMIAT
“Marxem en pau”
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Marxem en pau per les places
pels carrers del món.
Marxem en pau per les places,
un nom portem al front:
hem de cantar l’esperança
que és alba d’un demà;
hem de mostrar, estimant‑nos,
que el món nou ve ja.
Marxem en pau per les places,
diguem tot el que hem vist, sense por.
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MARXEM EN PAU

Manifest
Preparació: Zona Montserrat

Veiem que el capitalisme ens ha construït una gàbia d’or, amb un
ritme de consum embogit
(oci, smartphone, cotxes, vacances...),
on l’individualisme ha arrelat en les persones (tot el moviment
associatiu té dificultats per assumir responsabilitats).

Dossier 12O
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La crisi s’ha fossilitzat i la moderació salarial i la precarietat semblen
una nova realitat inamovible.
«Veneu els vostres béns i doneu els diners com a almoina. Procureuvos bosses que no es facin malbé, reuniu-vos al cel un tresor que no
s’acabi; allà, els lladres no s’hi acosten, ni les arnes no destrossen res.
Perquè on teniu el tresor, hi tindreu el cor», Lc 12,33-34.
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Avui, com ahir, l’Evangeli ens interpel·la a no romandre arrossegats
pel corrent de la societat.

Perquè on tens el tresor,

Nombre sección

La cultura de la por ens bombardeja des dels mitjans de comunicació
perquè ens allunyem del diferent, de l’immigrant, del que no pensa
com nosaltres. Això comporta tenir escoles segregades plenes de
nouvinguts i de gent senzilla, construir tanques més altes, l’aparició
de barris gueto...

Tan sols dos versets posen cap per avall tot el sistema de valors
capitalista.
Jesús ens convida a sortir de la gàbia, a renunciar a tot allò que ens
dificulta fer del Regne una realitat avui, i l’ACO ens proporciona un
mitjà per assolir-ho: la Revisió de Vida. Com a militants ens hi volem
comprometre amb les nostres passes endavant i endarrere, però amb
la il·lusió de fer camí.

>

La nostra veritat de fe ens diu que tots som fills de Déu. Per tant,
hem de destruir la por que ens volen contagiar i que no ens permet
avançar. ¿Tindríem por de portar els nostres fills a la mateixa escola
que els del nostre germà? ¿L’apartaríem de nosaltres amb una
tanca ben alta? ¿Canviaríem de barri per no compartir espais amb
ell? L’Evangeli ens segueix convidant a transformar aquesta por en
esperança.

Manifest

El Regne on hem de posar el tresor es aquí. El compromís, la fe i
l’amor no poden ser robats ni ser presa de les arnes. Roma semblava
eterna en temps de Jesús, el capitalisme salvatge es fa etern per a
nosaltres i els nostres fills. Necessitem la il·lusió encomanadissa dels
primers cristians, tenir la fe en la convicció que el Regne es més fort
que qualsevol dificultat. I celebrar cada petita passa amb alegria.

Dossier 12O
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www.acocat.org
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