
 
 

                                                                                                                                                                                
  

RECULL DEL PLA DE CURS de la Zona 
LA FE EN JESUCRIST un motor per viure i compartir  
	  
Les Dificultats 

§ No sempre reconeixem Jesús en l’altre persona, ens fa por, per això no coneixem Déu. Tenim por 
d’aquesta troballa perquè potser ens falta amor, amb Amor, la por desapareix 

§ Sabem que fe i vida és una única cosa però ens costa vivenciar-ho 
§ Sovint allunyats de la fe i la litúrgia, però molt a prop d’Ell a través de persones i gestos 
§ Conscients de ser testimoni a la família i a la feina, però no tant al grup d’amics o amb els de fora del 

nostre entorn creient 
§ Costa reconèixer l’Església del Crist en aquesta Església de poder 

 
Les Descobertes 

§ La presència de l’Esperit ens ajuda a veure a Jesús present en els altres i a ser pacient 
§ Cadascú de nosaltres és únic per Déu. Ens cal descobrir la confiança que té posada Déu en nosaltres 
§ Tot allò bo que surt de dins nostre, és obra de Déu 
§ Déu és una crossa que ens permet seguir caminant. Jesús és el camí, és el meu diàleg constant 
§ Tots aquells pobres, senzills i humils són els que realment no tenen por a transformar les coses petites 
§ La meva fe ha anat madurant i ara dóna sentit a la meva vida 
§ Vivim la fe des de l’amor 
§ El Pare ens escull, ens dóna el regal de la fe i cadascú el fa despertar en un lloc diferent 
§ Descobrim el do de Déu en gent amb implicació social que treballa pel Regne de Déu 
§ Seguir Jesús és alliberament: de complexos, cadenes, prejudicis, opcions laborals, opcions polítiques, 

etc. 
§ Els nostres fills ens plantegen com hem de transmetre’ls la fe 
 
La transformació i la renovació de la nostra fe 

§ Apropar-se a la fe a través de l’acció, en el MIJAC, al moviment, etc 
§ La fe no es té de cop per sempre, sinó que cal un redescobriment continuat al llarg de tota la vida. 

Cal tenir cura de la interioritat i la nostra relació amb Déu 
§ L’Eucaristia és compartir el pa, compartir el més important. El pa és l’essència de la vida 
§ Hem de saber compartir no el que ens sobra, sinó el que és important, el temps i l’alegria de viure 
§ Acceptar que som petits, que som imperfectes, que podem dubtar, però sabem que la Fe és un Do. 

Jesús sempre hi és. Ell ens espera i ens abraça. Jesús és fidel per sempre, si t’allunyes i tornes, Ell 
t’acull 

§ Acompanyar un grup sempre vol dir retrobar-se amb Déu  
§ El grup i l’ACO , generalment són la nostra comunitat cristiana. Però es valora les celebracions a la 

parròquia perquè ens permet compartir la fe  
§ El context social és molt esperançador. Cada cop hi ha més testimonis de transformació social i veus 

esperançades 
 

Trobada 
fi de curs 

 

 
 
12 de juny de 2015 
Parròquia de Sant Andreu del Palomar 
Zona Barcelona Nord 
	  
	  

	  



 

 

Les crides i els reptes 

§ Cultivar la nostra mirada amorosa per després poder sortir al 
carrer i mirar amb els ulls de Déu 

§ Pensar en la importància de celebrar l’Eucaristia, aquesta ens 
ajuda a fer comunitat 

§ Deixar-nos guiar per l’Esperit. Deixar de posar-nos barreres 
§ Anar trobant a nivell de grup la manera d’ajudar-nos en el nostre 

viure, compartir i alimentar la nostra fe 
§ Ajudar-nos a assumir les pèrdues de tota mena, que al llarg de la 

vida anem i anirem acumulant 
§ Ser més actius en els nostres compromisos personals i buscar Déu 

en l’acció 
§ Augmentar la participació en la comunitat eclesial i en els actes 

del moviment 
§ Viure la Setmana Santa pot servir per aprofundir en el Misteri 

Pasqual 
§ Aprofitar la curiositat dels nostres fills per fer experiència de fe 

amb ells 
§ Crear una comissió per preparar misses familiar 
§ Fer present a Jesús en les persones que ens costen i ens 

incomoden 
§ Fer l’exercici de posar la paraula amor en el dia a dia 
§ Aprofundir en la pregària perquè el motor no es quedi sense 

benzina 
§ Fer servir les eines del moviment, el recés, per quan el motor es 

cala i cal tornar-lo a posar en marxa 
§ Tenir present a Sant Agustí perquè ens qüestiona i ens és una 

crida: “Quan t’apartes de la llum, la llum continua brillant, però 
tu et cobreixes d’ombres. El mateix passa quan t’apartes de Déu” 

 

REFLEXIONS D’ÒSCAR ROMERO: 
testimoni de fe i de vida  
(extretes de Jon Sobrino i homilies d’OR ) 
 

“Ningún hombre se conoce mientras no se haya encontrado con 
Diós.” 

“El que quiera apartar de sí el peligro, perderá su vida; en cambio 
el que se entrega, por amor a Cristo, al servicio de los demás, éste 
vivirá como el granito de trigo que muere, pero solo aprentemente 

muere. Si no muriera, sí quedaria solo.” 

Òscar Romero va poder carregar amb l’odi d’uns contra ell perquè 
va carregar amb el patiment dels pobres, els oprimits, les víctimes, 

i ells van carregar amb ell. Qui estima i és estimat llavors no pot 
odiar a ningú, només pot estimar a tots 

“...Y me he conformado que lo único que interesa es la radicalidad 
del Evangelio que no todo puede comprender. (...) Esta radicalidad 

siempre tiene que traer contradicciones y hasta divisiones 
dolorosas.” 

El que el va moure a parlar, el que va inspirar la seva paraula va 
ser sobretot la realitat del poble, sofrent i esperançat. 

“La situación de extrema pobreza generalizada, adquiere rostros 
muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos 

sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela”. 

“Los Cristianos en el mundo han de ser lo que es el agua en el 
cuerpo” 

“En primer lugar, nos alimentamos con la palabra de Diós. La 
Eucaristia siempre se celebró después de una lectura Bíblica y de 

una homilia en la cual el apóstol, el obispo, el sacerdote 
preparaba el espíritu para luego celbrar esa palabra que se hace 

presencia de Diós, la Eucaristía” 

	  
I tu què hi dius? Què et remou? En què t’interpel·la en el teu dia a dia?  

TREBALL EN GRUP 


