Jornades de consiliaris i consiliàries
Acompanyar els i les militants de les noves generacions d'ACO
Un repte per tot el moviment

22 i 23 de febrer 2019
de les 20.00 h de divendres fins les 15.00 h de dissabte.

La intenció de la nostra Jornada de Consiliaris seria aprofundir el nostre acompanyament a militants
de la generació més jove de l'ACO, de 30 a 50 anys. Som conscients que en un moviment tan ampli
d'edats i diverses generacions, hi ha ritmes, sensibilitats, etapes, reptes i vivències diverses entre
els militants. Parlant amb consiliaris d'altres zones, concretament a la de Barcelona Nord, la de Nou
Barris i la del Vallès Oriental, ens adonàvem que caldria donar elements per reflexionar la realitat
d'aquestes generacions joves del moviment que viuen aquesta etapa de criança, de treball laboral
intens, de preocupació familiar amb aspectes de baixa intensitat en la responsabilitat de cara al moviment que s'ajunta a altres necessitats espirituals que el mateix moviment no cobreix o li costa
adaptar-se amb creativitat per aquestes edats més joves.
Hi ha tot el problema de participació en l'eucaristia, i d’altres sagraments, a les parròquies i altres espais eclesials, que es tradueix en que només en els moments que el moviment ofereix una eucaristia
és quan hi participen. A vegades ni les pròpies eucaristies, inclòs les del 12 d'octubre, arriben a dir
gran cosa.
Cal apuntar que a l'hora de la reunió del grup no es fa revisió de vida com cal, sinó que es parlen de
fets de vida amb molta intensitat sense revisar-los. Molta vida, poca revisió de vida. Així, costa centrar-se a la vida del grup i del moviment pel ritme familiar i laboral que marca molt.... Molta intensitat
de vida i poca contemplació creient d'aquesta vida.
Per tant, ens plantegem que, per la Jornada de consiliaris del 22 al 23 de febrer de 2019, es podria
treballar tota aquesta qüestió a partir del format de la revisió de vida. En el veure es podria demanar
el testimoni real de consiliaris que acompanyen grups de militants d'aquesta generació. Posar fil a
l'agulla de com hem d'acompanyar aquesta realitat, abans descrita, a la llum de l’evangeli, tenint en
compte el Pla de Curs d’enguany “Aneu per tot arreu i doneu fruit” (Jn 15, 16)

LLoc: Casa d'exercicis Betania
c/Bonavista, 37 - Cornellà de Llobregat

Com arribar-hi:
Metro: Linia V, estació Gavarra
Bus: 67
Amb cotxe: Ronda de Dalt, sortida 14 (la casa disposa de parking)
Horari

Divendres 22

Dissabte 23
			
			
			
			
			

20.00 - Benvinguda i acollida
20.30 - Sopar
21.30 - Veure - Testimonis: Vicente Araque
Elvira, Rafa Míguez Melero i Pere Pérez Navarro
09.00 - Esmorzar
09.30 - Pregària
10.00 - Jutjar - Aportació d'en Pep Soler
11.00 - Treball de grups i compartir
12.00 - Descans
12.15 - Actuar
13.00 - Eucaristia
14.00 - Dinar

Inscriviu-vos trucant a la secretaria de l'ACO:

93 505 86 86 (09.00 a 18.00 h) o mitjançant un
correu electrònic a: coordinacio@acocat.org
Termini d’inscripció: fins al 18 de febrer 2019
Preu: 49 € pensió completa.

22 € sopar o dinar
5 € aportació si no es fa cap àpat

VEURE (Divendres nit)
Testimonis
Vicente Araque Elvira (Barcelona Nord)
Rafa Míguez Melero (Nou Barris)
Pere Pérez Navarro (Vallès Oriental)

Breu exposició descriptiva del grup d’ACO que acompanyes (edats dels membres; procedència; situació familiar, laboral...; temps a l’ACO; formació religiosa-espiritual, políticosocial, eclesial...)
Com viuen la seva fe a nivell personal i comunitari?
Com viuen el grup de revisió de vida, la zona de l’ACO, el moviment en general?
Com viuen la pertinença a l’Església?
Com viuen la responsabilitat com a militants cristians obrers tant en el grup, la zona i el
moviment en general?
Quines demandes fan al grup, a la zona, al moviment, a l’Església en general?
Quines causes hi ha al darrera?
Com ho visc tot això com a consiliari? Per què?

JUTJAR (Dissabte matí)

Aportació d’en Pep Soler (Barcelona Nord)
Com Jesús s’adapta a les noves realitats per portar la Bona Nova?
Com les primeres comunitats cristianes es formen i s’organitzen davant les realitats político-socials contemporànies?
Com Jesús i la seva comunitat de seguidors ens il•lumina a nosaltres, consiliaris d’ACO,
davant de la realitat de les noves generacions de militants?
Conversions possibles i crides a tenir en compte a nivell personal i comunitari
Treball per grups i compartir

ACTUAR (Dissabte matí)
Plantejaments concrets en el nostre acompanyament davant d’aquesta realitat
Pistes d’actuació per proposar-les al moviment en general

