Descobriments i Crides – Jornada de Responsables 22 d’abril 2018
Descobriments:
-

La Formació continuada és la base per l’adaptació als nous temps
Cal enviar el tema de la trobada amb antelació perquè tothom ho pugui preparar
Cal informar i fer arribar al grup tota la informació sobre les trobades de la zona i altres
participacions en el moviment
Cal tenir sensibilitat, preocupació i ocupació per tots els membres del grup
És important la Fe com a motor que impulsa positivitat i empatia
És important la figura del consiliari per tal que esdevingui una guia responsable
Per acompanyar ens cal prendre consciència de les coses que passen al món “Lucidesa dels
fets”
Acompanyar el grup és una tasca que compromet a tenir totes les persones del grup molt
presents
Que el respecte mutu no comporti indiferència entre els membres de l’equip
L’actuar de la revisió de vida té un component pràctic, de compromís i també un
component espiritual, de pregària
Tothom pot fer de responsable de grup
El do de la saviesa és la saviesa del cor
Com som pescadors-responsables de grup. Jesús ens tria amb les nostres qualitats i
defectes
Ningú té l’exclusiva de Jesucrist
Ser responsable vol dir deixar altres coses, dedicar-hi temps
Ser conscients de les pròpies limitacions
Jesucrist continua confiant en nosaltres malgrat la mandra, les pors...
Descobrir la tendresa de Jesucrist en els moments de dolor
La crida és que cal tornar-hi sempre
Valor humà
Hi ha molts militants implicats en política i associacions ciutadanes
Els militants, la majoria practiquen l’esforç, la confiança i la dedicació
Hem d’aprendre a acompanyar i reconduir el grup, de vegades sabem “què” però no sabem
“com”
Ser-hi en grup durant tants anys et fa relaxar-te i pensar que ja coneixes i saps prou dels
companys. Creus que no cal fer cap trucada entre reunió i reunió
No ens podem creure que sabem la veritat absoluta
Consciència que formem part d’un col·lectiu més ampli
Conèixer la resta dels membres del grup és fonamental
La falta de consiliaris exigeix una formació pels que formem ara el moviment
El càrrec de responsable fa respecte, però un cop hi ets l’has de portar amb dignitat, fe i
esperit de servei
La riquesa de revisar en equip
Jo no tinc l’exclusiva de Jesús
El treball de grup m’ha fet ser conscient d’altres grups i del seu funcionament i que som
grups diferents però que alhora tenim moltes coses en comú
Reflexionar en les Escriptures ajuda a donar més sentit al perquè estem buscant
El conèixer que hi ha més gent com jo m’ajuda a seguir en tot el meu procés personal
Jesús és Llum - Que la claror de la mirada que ve del Senyor ens il·lumini per sempre
Com a cristià d’ACO tenir Fe és ser una ajuda pels més necessitats
Caldria que tots els militants d’ACO es fessin la pregunta - Què és Fe per a mi? - Una Fe
sense actuar no és Fe - L´últim pas de la revisió de vida és l’actuar
Hem d’actuar amb la sinceritat des de l’evangeli, descobrint la seva generositat i sabent
traspassar aquesta bondat en el nostre dia a dia

Crides:
-

Acompanyar el nou responsable pel seu rodatge
Ser corresponsable amb el moviment, la comunitat, el grup…
Intentar implicar quantes més persones possibles en activitats del moviment, però sempre
amb respecte
Ser conscient que hem de ser els primers en preparar i animar les reunions.
Aprendre dels que han estat també responsables del grup i deixar-se ajudar
Esforçar-nos en ser coneixedors de la Paraula
Escoltar i recollir totes les aportacions de tots per enriquir les revisions de vida
Intentar transmetre vitalitat, il·lusió i humor vers el grup i el moviment
Valorar sobretot els aspectes i qualitats positives, començant per un mateix, dels membres
de l’equip
Preparar, sempre que sigui possible, la trobada consiliari i responsable conjuntament
Seguir treballant la corresponsabilitat
Ajudar-nos a avançar
Poder-nos dir les coses en pau en el grup
Descobrir Déu en els esdeveniments
Prendre consciencia diària del que vivim
Mirar Jesucrist des de diferents perspectives
Mirar els altres amb els ulls de Jesucrist
Practicar la pregària diària
Pensar i reflexionar sempre, acostar-nos més a l’evangeli
Utilitzar les noves tecnologies per a mantenir la comunicació amb el grup
Em proposo trucar a la gent abans de les reunions
Com em puc interessar per algú que s’afegeix de nou al grup
Anotar en l’agenda aquelles coses que afecten algun company o companya (examen, prova
mèdica pròpia o de familiars...) i preguntar quan arriba el dia
Estar molt atent a les actituds i el que està vivint cada membre del grup
Tenir en compte les capacitats i limitacions dels membres del grup
Repassar les reunions per tal de fer un feedback a la següent reunió
Valorar l’esforç que fan alguns militants per assistir a les reunions
Prendre consciència dels meus defectes i qualitats
Sentir més afecte i empatia amb el grup
Convidar, no imposar
Posar davant Jesús la pregària del grup
No fer-me un Jesús a la meva mida
Aprofundir en el coneixement de l’evangeli per tenir Jesús i el món obrer present dia a dia
Interessar-me pels que tenen dificultat en el seguiment de les reunions
Fer resum de les reunions i fer-ho arribar al grup
Deixar-me guiar, escoltar les escriptures
Preguntar-me què és el que m’està demanant el que m’envolta, analitzar-ho i posar-ho a la
pràctica
Seguir cercant la part positiva i negativa sense judici i poder trobar la solució
Llegir més la vida de Jesús per poder aportar a la meva vida i a la del grup

