ACCIÓ CATÒLICA OBRERA

DOS
SIER
12O
PASSEM DE
LA INDIGNACIÓ
A L’ACCIÓ
ALLIBERADORA
PRIORITAT 2M15_2M16

Horaris de la Jornada

10.15..................................................................................................................................................Benvinguda
Constitució del Consell Extraordinari
S’obre la votació de la presidenta
10.30............................................................................................Tancament del curs 2014-2015
10.40........................................................................................................Ponència d’en Quim Pons
11.20.....................................................................................................................................Torn de paraules
Salutació dels convidats
Nombre sección

12:00........................................................................................................................................................Descans
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Us convidem a participar a la Jornada General de l’ACO del 12 d’octubre
que arriba a la 62a edició. És un moment festiu i formatiu, en què ens
retrobem i comencem un nou curs.
La Comissió de Comunicació ens presentarà les aportacions fetes pels
grups durant el curs anterior en què vam treballar la fe en Jesucrist,
un motor per viure i compartir.
La nova prioritat, “Passem de la indignació a l’acció alliberadora” vol
ser la continuació, o l’actuar de l’anterior prioritat, i serà el teló de fons
sobre el qual treballarem durant aquest curs 2015-2016. En Quim Pons,
jesuïta i gran coneixedor de la immigració des de la praxi, ens farà la
ponència. Continuarem amb el treball de grups.

12.15.......................................................................................................................................Treball de grups
14:00............................................................................................................................Dinar de germanor
Es tanca la votació
15.45.......................................................................................................Presentació del Pla de curs

Havent dinat us presentarem el Pla de Curs, les activitats destacades
i la formació de què disposarem. Serà també el moment d’acomiadar
la Montse Ribas com a presidenta del moviment, agraint-li el servei i la
dedicació a l’ACO durant aquests últims quatre anys. També donarem
la benvinguda a la nova presidenta.

16.10........................................Intervenció de les comissions d’iniciació i formació
16.30..........................................Recompte de vots i proclamació nova presidenta
Comiat de la presidenta sortint i
benvinguda a la nova presidenta
17:00.................................................................................................................................................... Eucaristia

Amb la col·laboració de:

La votació per elegir la nova presidenta es farà al llarg de la Jornada,
des de les 10.15 fins les 14 h, i està previst fer la proclamació sobre les
16.30 h.
Acabarem la Jornada General celebrant l’eucaristia i llegint el manifest.
Posarem en mans de Déu el treball, les febleses, les necessitats i les
esperances de tots nosaltres i dels companys i companyes que han fet
i fan camí amb nosaltres.
Us hi esperem!
Comitè Permanent
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10:00........................................................................................................................................................Pregària

Benvolgudes i benvolguts militants, simpatitzants i amics,
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9.30................................................................ Acolliment i recollida del material del curs

Salutació

Pregària del matí
Preparació Zona Baix Llobregat

CANT D’ENTRADA
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a l’acció alliberadora

Pels camins del món sentit 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.

5

EVANGELI
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Nombre sección

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

Les Benaurances, Mc 5, 1-12
En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s’assegué, i se li
acostaren els deixebles.
Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient:
Feliços els pobres en l’esperit: d’ells és el Regne del cel!
Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!
Feliços els humils: ells posseiran la terra!
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà!
Feliços els compassius: Déu se’n compadirà!

>

Pregària del matí

PARE NOSTRE
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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 teva voluntat, així a 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 els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos, de qualsevol mal. Amén

Vull agrair l’oportunitat d’haver estat presidenta de l’ACO. Què ràpid
han passat aquests quatre anys!!! Fent aquest camí he descobert tot el
Regne de Déu omplint l’equipatge de vida de tanta riquesa, vivències,
testimonis... Això ha marcat la meva vida i m’ha ajudat a créixer com a
persona, com a militant obrera i com a cristiana. Us ho dic ben convençuda!
Per mi mateixa m’hagués tirat enrere, em costava prendre aquesta decisió. Em va ajudar el testimoni de la Rafi i el suport de la família, amics
i amigues, el grup de l’ACO i, entre ells, la meva amiga i estimada Núria
Cellalbo, que va creure i confiar en mi. També vaig posar la confiança
en Jesús: sabia que Ell estava darrera d’aquesta decisió i opció.
He intentat donar el millor de mi mateixa, amb encerts i errors, convençuda que aquest servei anava lligat amb la fe i amb l’amor. El text
del bon pastor (Jn 10,1-8) ens ensenya que hem d’entendre el servei
com un veritable acte d’amor total i no com una pura funció.
Vull donar les gràcies per poder treballar amb el Comitè Permanent.
Ha estat un goig i un plaer. Gràcies Quim, Xavier, Cèlia, Marilia, Jaume,
Jesús, Josep i Joan Andreu. En tot moment he estat acompanyada i a
gust, m’he sentit estimada, valorada, en un clima de germanor, amistat, comprensió i respecte.
També ha estat tot un enriquiment el Comitè General i el Català i les
coordinacions. He conegut, compartit i après de tantes persones i
situacions diverses… Tot plegat, testimoni de compromís i fidelitat a
l’Evangeli i a la classe obrera. He pres consciència de la gran diversitat
i riquesa de l’ACO.

a l’acció alliberadora

SILENCI

Comiat com a Presidenta
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Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!
Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus!
Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d’ells és el Regne del cel!
Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i
escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies! Alegreu-vos-en
i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. També
així van perseguir els profetes que us han precedit

Cardijn també parla d’acció. I és que fer-nos responsables dels altres
és una veritable acció, no és complir una tasca o funció. És una acció
i un servei a la classe obrera, a l’Església i al moviment tant o més important que qualsevol altra acció o compromís de cara enfora.

Vull ressaltar i donar les gràcies al Justo, el meu marit, per la seva
estimació, ànim, acompanyament, comprensió, gratuïtat, paciència…
Penso que en aquest servei també tu has estat present i has participat
d’aquest compromís.

Ara passem el testimoni a una altra companya. És un bon moment per
descobrir el col·lectiu (el grup, el moviment…) i deixar entrar els altres
en la teva vida; això t’enriqueix i t’allibera de tu mateixa. Tant de bo
que les preocupacions ens vinguessin perquè estem més centrats en
els altres, i no tant en nosaltres mateixos. Seria un signe que estem
en el camí de l’amor segons Jesús. Seria també un signe que ens
anem fent més nostra l’ACO.

Gràcies als meus pares, per les seves reflexions, converses,
acompanyament, forces i ànims. I també als meus germans: en Jaume, en Moisés i la Judit, per la seva estimació
i ànims en molts moments. I com no, al grup d’ACO amb
qui fem camí durant tants anys. És un privilegi poder fer
junts RdV.
La pregària ha estat i és per a mi un motor de canvi, de
força, de conversió i esperança. Quan més conec a
Jesucrist i m’he relacionat amb Ell, l’experiència
d’amor, de fidelitat, d’humanitat, de conversió, més
me n’he adonat del sentit del servei que he fet.
Cardijn deia: “La veritable acció jocista es
troba en la conversió íntima, en el cor, en
la dedicació fosca i el sacrifici amagat del
militant que, per córrer darrere d’una ovella
perduda, no coneix ni distàncies, ni fatigues,
ni obstacles i sempre després de llargues i
dures jornades de treball.”

Montse Ribas

a l’acció alliberadora

També vull agrair la seva estimació a les meves filles, la Meritxell i la
Núria, com també a l’Albert, sobretot, pels ànims i acompanyament: “Tu pots mare, endavant, tu vius, estimes l’ACO i te la
creus…”. Recentment hem sigut avis d’en Martí i l’Aina, fills de
la meva filla Meritxell i l’Albert. Això ha estat per nosaltres una
benedicció de Déu.
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Comiat com a Presidenta
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He tingut moments de desànim, cansament, limitacions personals…
com quan per primer cop vam començar el curs 2013/14 sense president. Però el fet de fer aquest servei també m’ha ajudat a entendre, a
expressar, a compartir i fer-hi front.

Eucaristia
Preparació Zona Vallès Occidental
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Un poble s’ha aixecat
per cridar justícia;
un poble s’ha dreçat
per viure dempeus. JUNTS…
La solidaritat
ritma la nostra marxa
la solidaritat
guia els nostres cors. JUNTS…
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Nombre sección

JUNTS ESCRIUREM
AMB LLETRES LLUMINOSES
LA HISTÒRIA DE LA NOSTRA LLIBERTAT;
I JUNTS VEUREM
BRILLAR SOBRE LA TERRA
LA LLUM PER TOTS ELS OPRIMITS.

a l’acció alliberadora

Cant d’entrada: JUNTS ESCRIUREM

Salutació
LITÚRGIA DE LA PARAULA
ESCOLTA-HO EN EL VENT (Bob Dylan)

Primera Lectura nº 1: La fe i les obres (Jaume 2, 14-17)

Per quants carrers l’home haurà de passar
abans que se’l vulgui escoltar?
Digue’m quants mars li caldrà travessar
abans de poder descansar?
Fins quan les bombes hauran d’esclatar
abans que no en quedi cap?

Germans meus, de què servirà que algú digui que té fe si no ho demostra amb les obres? ¿Pot salvar-lo, potser, aquesta fe? 15 Si un
germà o una germana no tenen vestits i els falta l’aliment de cada dia,
16 i algú de vosaltres els diu: «Aneu-vos-en en pau, abrigueu-vos bé i
alimenteu-vos», però no els dóna allò que necessiten, de què serviran
aquestes paraules? 17 Així passa també amb la fe: si no es demostra
amb les obres, la fe tota sola és morta.
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AIXÒ, AMIC MEU...

ACTE PENITENCIAL: PIETAT!
Pietat,
Tingueu pietat de tots nosaltres.
Les culpes se’ns emporten com el vent (4).
Oh, Señor,
las culpas nos arrastran como el viento.
Ten piedad de todos, ten piedad (4)

CANT:
AL·LELUIA, AL·LELUIA!
PLE DE VIDA, CRIST ENS HA SALVAT:
ELL ENS PORTA L’ESPERANÇA.
ALEGREM-NOS TOTS! AL·LELUIA!
Crist és el nostre Anyell Pasqual;
L’anyell que ha estat immolat,
Ell ha vençut el dol de la mort
I ha guanyat la llibertat.
AL·LELUIA, AL·LELUIA!...

a l’acció alliberadora

Quants cops haurà l’home de mirar amunt,
per tal de poder veure el cel?
Quantes orelles haurà de tenir
abans de sentir plorar al món?
Quantes morts veurà al seu costat
per saber que ha mort massa gent?

Testimoni
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Nombre sección

AIXÒ, AMIC MEU,
TAN SOLS HO SAP EL VENT.
ESCOLTA LA RESPOSTA
DINS DEL VENT (2)

- No prengueu res per al camí: ni bastó, ni sarró, ni pa, ni diners, i no us
endugueu dos vestits. 4 Quan entreu en una casa, quedeu-vos-hi fins
que deixeu aquell lloc. 5 I si no us acullen, sortiu d’aquella població i
espolseu-vos la pols dels peus com a acusació contra ells.
Ells se’n van anar i passaven per tots els pobles anunciant la bona
nova i curant pertot arreu.

Eucaristia

A la tornada, els apòstols explicaren a Jesús el que havien fet. Ell se’ls
endugué tots sols cap a un poble anomenat Betsaida. 11 Però la gent
ho va saber i el seguiren. Jesús els acollí, els parlava del Regne de Déu
i guaria els qui en tenien necessitat. 12 El dia començava a declinar, i
els Dotze s’acostaren a dir-li:

Dossier 12O
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- Acomiada la gent, i que vagin als pobles i a les cases del voltant per
trobar allotjament i menjar. Aquí som en un lloc despoblat.

Crec en l’Esperit Sant; la santa Mare Església catòlica, la comunió dels
sants;
la remissió dels pecats; la resurrecció de la carn;
la vida perdurable.

Pregàries.

RESPOSTA CANTADA:
Tots alhora, us ho demanem, escolteu el nostre clam, Senyor!

Però Jesús els digué:
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- Doneu-los menjar vosaltres mateixos.

LITÚRGIA DE L’EUCARISTIA
Presentació de les Ofrenes
Homilia
CANT: SABER QUE VENDRÁS
CREDO
Crec en un Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra.

a l’acció alliberadora

Jesús va reunir els Dotze i els donà poder i autoritat per a treure tots
els dimonis i guarir malalties. 2 I els envià a anunciar el Regne de Déu i
a curar els malalts. 3 Els digué:

I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;
el qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat,
mort i sepultat; davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia d’entre els morts;
se’n pujà al cel,
seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts.

Por este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin
y el vino de nuestro cantar.

Passem de la indignació

Lectura de l’Evangeli: Lc 9, 1-6.10-13a

Saber que vendrás,
saber que estarás,
partiendo a los pobres tu pan (2).
La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar.
El odio de los que mueren sin pan,
cansados de tanto luchar.
Traigo ante ti nuestra justa inquietud,
buscar la justicia y la paz.
En la patena de nuestra oblación,
acepta la vida Señor.

Parenostre de Kairoi cantat.
Gest de la Pau i Cant:
Escolteu!
S’acosta ja,
el temps de saber tots la veritat.
Temps en que el lleó no ataqui l’anyell,
de fer rendir les armes a l’amor
i collir-ne tots les roses.
La pau serà el nostre estendard.
No en dubteu pas, ja arriba.

CANTS DE COMUNIÓ:

Dossier 12O
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SANT:
Sant (3), sant és el Senyor,
Déu de l’univers.
El cel i la terra
són plens de la vostra gloria.
Hosanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve
en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel. (2)

EL SENYOR ET CONVIDA
A SEURE A TAULA AMB ELL.
EL SENYOR ET CONVIDA
A SEURE A TAULA AMB ELL.
DIGUES SÍ, DIGUES SÍ:
EL SEU COS ÉS PER A TU,
I AQUEST VI, GERMÀ,
QUE OMPLI EL TEU COR. (2)
Junt amb els teus germans,
ofereix-li el teu cor.
És Ell qui ens crida a deixar-ho tot,
i posa damunt l’altar
tot allò que més vols:
la vida, la joia i tot l’amor.
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Eucaristia

EL SENYOR ET CONVIDA

a l’acció alliberadora

Pregària Eucarística

No ets tu qui escull el venir amb mi,
sóc jo qui et crido pel teu nom
per tal que donis fruit ben abundós,
i un fruit que duri, malgrat tot.
Si vols venir darrere meu,
fes la renúncia als diners,
dóna el que tens als qui no tenen res,
deixa el teu jo i pren-te la creu.

Lluita i espera
no et deixis vèncer
pren per senyera
la teva fe.
Reneix a la vida
reneix a la dansa
dóna esperança
a la teva gent.

SENYOR JESÚS,
QUE CONFIES EN MI
I M’ENVIES COM LLAVOR ENMIG DEL MÓN
GRÀCIES PEL TEU DO, GRÀCIES, SENYOR

Un tros de poble
jove i alegre
un tros de poble,
junts volem ser.
Jove i en vetlla
volem nostre poble
jove i en vetlla
volem nostra gent.

Vés i predica arreu del món
amb les paraules i l’obrar
la Bona Nova que és servei i amor
no tinguis por, que sóc amb tu.
Jo t’he escollit com sal i llum
perquè tothom em vegi en tu
i en doni glòria al Pare Déu
que es manifesta als més petits.
SENYOR JESÚS...
No val per al Regne de Déu
aquell qui es posa a caminar
encara mira al darrere seu.
No es pot servir a dos senyors.
Tingues confiança en Déu i en mi.
La meva gràcia bastarà,
que quan ets feble és quan ets més fort.
Portes la gràcia en gots de fang.
SENYOR JESÚS...

És Crist qui camina
sembrant esperança
és Ell qui s’avança
i ens dón l’esperit.
Si ens dóna la vida
primer la perdia,
ens dona la joia,
l’amor i la Creu.
És dura la lluita
és forta la marxa
són moltes les penes
és poca la fe.
Són molts els qui esperen
la nostra paraula
són molts els qui cerquen
sentir un nou alè.

a l’acció alliberadora

CANT DE COMIAT: LLUITA I ESPERA
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Eucaristia
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GRÀCIES PEL TEU DO

Manifest

Diran que és mentida
i “busca’t la vida”,
“és el teu problema”,
“de qué vas pel món?”
No deixis enrera
les raons de viure
lluita i espera
amb la teva gent.

Jornada General 2015
Preparació Zona Vic
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CONSTATEM QUE
-

Tot i que diuen que la crisi ha acabat, nosaltres veiem un país on hi
ha passat l’aplanadora, sense esperança.

-

La sanitat pública no ha resolt les seves despeses cròniques.

-

L’educació és en declivi amb un canvi de llei cada any.

-

La gent depenent cada vegada són més desemparats.

-

Centenars de milers d’aturats sense ingressos.

a l’acció alliberadora

Així doncs, el fet d’anomenar aquest escrit com manifest ja li imposa,
implícitament, una determinada estructura i contingut, en aquest cas
esperem compartida en bona mesura per tots els membres de l’ACO
per tal de fer sentir la nostra veu al món.
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Eucaristia

De les definicions de manifest, la que més encaixa aquí és la de ser una
declaració escrita en la que una persona o un grup explica públicament llurs propòsits i llur programa d’actuació. Una declaració pública
de principis i intencions.

Manifest
Dossier 12O
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-

Desnonaments de milers de famílies sense habitatges públics que
els acullin.

-

Volem que l’Església tingui la mirada de Jesús sobre els pobres i els
empobrits i treballi sumant esforços amb altres entitats socials.

-

El treball és de poca durada, poc salari i amb quines condicions?

-

Hem de tenir present els èxodes migratoris que s’estan produint
des d’Àsia i Àfrica cap a Europa. El seu dolor és el nostre.

-

Veiem que la crisi ha passat per sobre dels sindicats com una riuada.

-

Observem esgarrifats la falta de resposta davant els grans corrents
migratoris que es produeixen des d’Àsia i Àfrica.

-

Que en nom d’una religió es produeixen els crims més bàrbars.

-

Que els triomfadors ens diuen que ha acabat la crisi però la realitat
mostra que han quedat ciutadans empobrits, treballadors menys
estables i mal pagats, submisos i temorosos, tots al servei d’un
grupet de rics que en són cada cop més i que ostenten el vertader
poder per damunt dels polítics.

ENS PROPOSEM
-

Davant el cofoisme i la demagògia dels governants, no callar el
fet que la crisi s’ha fet crònica per a moltes famílies i que s’ha anat
agreujant a mesura que els recursos de tota mena s’han anat esgotant.

-

No defallir en les situacions d’injustícia, desigualtat i opressió. Per
alguna cosa tenim l’esperança.

-

No deixar-nos encomanar pel pessimisme i el derrotisme fruit d’una
crisi tant llarga i que tant sofriment i impotència ha portat a tants i
tants milions de persones, que som nosaltres, les nostres parelles,
els nostres fills, els familiars, els amics, els companys, els veïns... mai
una crisi ens ha estat tan poc aliena.

-

Denunciar que en nom d’una religió es poden produir els crims més
bàrbars.

REFLEXIONEM I PENSEM QUE
-

-

Sabem que, d’acord amb els evangelis, hem de moure’ns per un
món més fraternal, just i solidari, on l’home no sigui una peça, un
esclau de les seves necessitats bàsiques. És el que Jesús en deia: El
Regne de Déu.
Com a militants de l’ACO hem escollit, lliurement, tenir una doble
condició i consciència: la de cristians i la de treballadors. Creiem
que tots compartim la Dignitat de ser fills de Déu

-

Tenim present que ens han manllevat drets i protecció a canvi de
res.

-

Volem estar al costat i donant la mà al germà. Sabem que tota acció és part d’un fenomen més global.

Per tot això, volem reiterar fermament el nostre compromís d’actuar
de manera col·lectiva en la defensa dels germans amb el convenciment que l’acció social compartida multiplica, mentre que l’acció individual aïlla. I que aquesta és la nostra manera de respondre a la crida
de Jesús per construir aquí el Regne.

ACCIÓ CATÒLICA OBRERA

www.acocat.org

facebook.com/aco.acciocatolicaobrera

hola@acocat.org

@ACOcat

