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En aquest curs ACO ha centrat el seu lema en les paraules de l’Evangeli 
“on tens el tresor, hi tindràs el cor” Mt 6,21. Aquest objectiu de curs 
ens planteja una reflexió profunda sobre el nostre interior. Què hi te-
nim en el nostre cor?
Tots som conscients que gràcies a les il•lusions, a les inquietuds, a 
les opcions, als convenciments, a les esperances, a la fe que tenim, 
anem caminant decididament per la vida. Però també, per la nostra 
contingència i fragilitat humanes, sabem prou que sovint caiem en la 
rutina, l’anar fent, , en la buidor, en la pèrdua del senti del viure, en 
l’apagament de la fe i de les conviccions.



Uns moments de pausa, de quietud, de silenci, d’anar al fons del 
nostre interior, ens pot ajudar a tornar omplir el nostre cor, a revifar 
aquell tresor que tenim dins i que ens retorna el sentit de la vida; ens 
pot ajudar també a continuar caminant junts en el seguiment de Jesús 
enmig del món obrer.
Us oferim un recés matinal perquè amb una mirada a Jesús, en les 
seves paraules i ensenyaments que trobem en els evangelis; en un es-
pai de silenci i treball personal; en una posada en comú i celebrativa, 
tornem a ser buscadors d’aquell tresor que sabem prou ens omplirà el 
cor.



Recés ofert per l ‘ACO
L’acompanyarà Oriol Garreta

Dia:
          Dissabte 17 de febrer de 10 a 14 h.

LLoc:
           Parròquia Sant Bartomeu
           C/ Mare de Déu del Port, 350
           Barcelona

com arribar-hi:
            Ferrocarrils de la Generalitat desde Plaça  Espanya,
            parada Magòria - La Campana
        

Per qüestions organitzatives, és imprescindible saber quants
serem. Cal trucar a la secretaria de l’ACO: Telf. 93 505 86 86
o bé enviar un correu electrònic a: acocatalunya@gmail.com


