ACCIÓ CATÒLICA OBRERA

DOS
SIER
12O
CURS 2019/2020

TU TENS PARAULES
DE VIDA ETERNA
Jn 6, 68b

Horaris de la Jornada

9.30.............................................Acolliment i recollida del material del curs
10...............................................................................Pregària (Diòcesi de Girona)
10.15.............................................................................................................Benvinguda
10.30.......Tancament del curs 2018-2019 (Comissió de Comunicació)
i intervenció de la Comissió de Formació
i la Comissió d’Iniciació
11...........................................................................Ponència de Xavier Casanovas
11.45............................................Torn de paraules i salutació dels convidats

Nombre sección

12.15.................................................................................................................... Descans
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12.30..................................................................................................Treball de grups
14...................................................................................................Dinar de germanor
15.30.........................Música tradicional amb l’acordionista Jaume Parra
15.45...........................................................................Presentació del Pla de curs
16.15.................................................................. Eucaristia (zona Vallès Oriental)
Lectura manifest (Diòcesi de Còrdova)

Salutació
De nou comencem el curs amb la Jornada General —ja en portem 66
edicions!
«Tu tens paraules de vida eterna», és el lema de la Jornada i del curs.
Aquesta citació de l’Evangeli de Joan l’hem triat per tenir especialment
present la formació, la línia de treball que vam escollir a l’XI Consell per
aquest curs 2019-2020.

Celebrarem l’Eucaristia, preparada per la Zona Vallès Oriental, totes i
tots en comunió amb el Crist que ens acompanya. I, al final, donarem
lectura al Manifest que ha elaborat la diòcesi de Còrdova. I, tot això,
amb l’ajuda logística durant la Jornada de les companyes i companys
de la zona Montserrat.
Desitgem que la Jornada, a la qual us convidem a participar durant
tot el dia o en els moments que us vagi bé, ens serveixi per celebrar
i gaudir el que som amb joia i que ens predisposi anímicament i
espiritualment per encarar el nou curs.
El Comitè Permanent
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Després de dinar comptarem amb un breu concert d’acordió diatònic a
càrrec del fill d’un militant, i us presentarem el Pla de Curs.

de vida eterna

La pregària que ha preparat la diòcesi de Girona obrirà pas al resum
amb què clourem el curs passat i la Comissió de Formació ens
recordarà la rellevància d’aquest àmbit amb la posada en marxa
del nou Pla de Formació. Comptarem amb la ponència d’en Xavier
Casanovas, director de Cristianisme i Justícia, que dissertarà sobre la
importància de formar-nos com a persones i creients.
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foto: Mercè Solé

Nombre sección

Pregària del matí
Preparació: Zona Girona

CANT
Hem vingut aquí Senyor Jesús,
seduïts pel teu Sant Esperit.
Confiem en la teva paraula
que ens parla dintre el cor.
Prop del teu amor volem restar,
sabedors que sempre ets fidel.

EVANGELI
Sal de la terra i llum del món, Mt 5,13-16
Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona per a res, sinó per a llençar-la fora i que la
gent la trepitgi.
Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt
d’una muntanya, i ningú no encén una llàntia per posar-la sota una
mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la
casa. Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les >
vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel.
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GLÒRIA, GLÒRIA, SEMPRE SERÀS NOSTRE SENYOR (2)

de vida eterna

Deixarem que ens omplis d’alegria
i t’obrirem el cor.

ORACIÓ

Pare nostre que esteu a la terra,
que treballeu amb les mans dures del pagès,
que bategueu en els nois i noies que es rebel·len i han dit prou.
Que sou en la dona tan sovint maltractada!
Pare nostre que sou al carrer, a l’escola, a la plaça major, a la festa, en
la poesia, en la natura,
vingui a nosaltres el vostre Regne.
No el regne dels grans banquers i grans poderosos d’aquest món,
sàtrapes indignes, lladres de debò.
No el regne dels qui compleixen la llei i la norma, oblidant els altres.
No el regne de les religions fanàtiques.
Ni el regne de tots els violents…
Que vingui el regne de la dignitat i la justícia, dels arreplegats a les escombraries, de tots els indignats del món, que som molts de nosaltres.
Doneu-nos el pa de cada dia.
L’home d’avui viu de pa i d’utopia.
Un altre món és possible!
La utopia serveix per fer camí.
Que no caiguem en la temptació d’oblidar
les arrels i la història del nostre poble oprimit
o d’arrendar una sola hectàrea del seu oblit.
Deslliura’ns de tot mal de consciència.
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Amén.
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Pregària del matí

(tots junts)

(Mn. Pep Claperols, capellà obrer)
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PREGÀRIES

El fonament: Jesucrist i només ell

No tenir res.
No portar res.
No poder res.
No exigir res.
I a més a més, no matar res.
No callar res.
L’Evangeli, tan sols, com una navalla esmolada.
I el plor i el somriure en la mirada.
I la mà estesa i encaixada.
I la vida, a cavall donada.
I aquest sol i aquests rius i aquesta terra comprada,
per a testimonis de la Revolució ja esclatada.
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(Pere Casaldàliga)

Vaig néixer pobre, he viscut pobre; moriré pobre i n’estic molt content.
La pobresa m’ha fet fort i m’ha enriquit.
(Mn. Vicenç Fiol, capellà obrer)

CANT
(continuació)
Tu transformaràs les nostres vides.
En la teva pau caminarem
i aprendrem de tu com és el Pare
i Ell ens farà forts.
Creixerem units en l’esperança.
Fes de tots nosaltres homes nous
que proclamin per tota la terra
que sou nostre Senyor.

GLÒRIA, GLÒRIA, SEMPRE SERÀS NOSTRE SENYOR (2)

Eucaristia
Preparació: Vallès Oriental

1. CANT DE BENVINGUDA
Camins (Sopa de Cabra)
Camins,
Camins,
Camins,
Camins,

que ara s’esvaeixen.
que hem de fer sols.
vora les estrelles.
que ara no hi són.

de vida eterna

Vam deixar-ho tot, el cor encès pel món
per les parets de l’amor, sobre la pell
érem dos ocells de foc, sembrant tempestes
ara som dos fills del Sol, en aquest desert.
Mai no és massa tard per tornar a començar
per sortir a buscar el teu tresor
Camins, somnis i promeses.
Camins, que ja són nous.
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No és senzill saber cap on has de marxar,
pren la direcció del teu cor.
Mai no és massa tard per tornar a començar,
per sortir a buscar el teu tresor.
Camins,
Camins,
Camins,
Camins,

que ara s’esvaeixen.
que has de fer sol.
vora les estrelles.
que ja són nous.

>

2. Ens aturem i fem SILENCI

3. PERDÓ acte penitencial.
Pietat (Dust in the wind)
Pietat, tingueu pietat de tots nosaltres. Les culpes se’ns emporten com
el vent, les culpes se’ns emporten com el vent (2)
Oh Señor, las culpas nos arrastran como el viento. Ten Piedad de todos
ten piedad, ten Piedad de todos ten piedad (2)
Pietat, tingueu pietat de tots nosaltres. Les culpes se’ns emporten com
el vent, les culpes se’ns emporten com el vent (2)

Eucaristia

4. TESTIMONI: “Tu tens paraules de vida eterna”
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5. AL·LELUIA
Al·leluia ple de vida (Crist ens ha salvat)
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.
Els apòstols han vist el Crist
ressuscitat d’entre els morts.
La fe en el testimoniatge d’ells
porta la salvació.

Submergits en la mort del Crist,
hem mort al món i al pecat.
Per l’aigua i el foc de l’Esperit
el seu nom ens ha donat
Si amb Crist hem ressuscitat,
cerquem les coses de dalt.
Visquem, units amb tots els germans,
l’alegria i l’amistat.

6. Escoltem L’EVANGELI (Jn 6,60-68).
Llavors molts dels seus deixebles, després de sentir-lo, van dir:
--Aquest llenguatge és molt dur. ¿Qui és capaç d’acceptar-lo?
61
Jesús, sabent que els seus deixebles murmuraven de tot això, els
digué:
--Això us escandalitza? 62 Doncs què direu quan veureu el Fill de l’home
pujant on era abans? 63 És l’Esperit qui dóna vida; la carn no serveix de
res. Les paraules que jo us he dit són Esperit i són vida. 64 Però entre
vosaltres n’hi ha alguns que no creuen.
Des del principi, Jesús sabia qui eren els qui no creien i qui l’havia de
trair. 65 I afegí:
--Per això us he dit que ningú no pot venir a mi si no li ho concedeix el
Pare.
66
Des d’aquell moment, molts dels seus deixebles es van fer enrere i ja
no anaven més amb ell. 67 Llavors Jesús digué als Dotze:
--¿També vosaltres em voleu deixar?
68
Simó Pere li respongué:
--Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna 69 i nosaltres
creiem i sabem que tu ets el Sant de Déu
Repetim l’última frase “TU TENS PARAULES DE VIDA ETERNA”.

7. HOMILIA
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8. PREGUEM la pregària universal dels fidels (pregàries que hauran
preparat els grups durant l’estona de treball previ, 5 pregàries)
El senyor és la meva força
El Senyor, és la meva força.
El Senyor, el meu cant.
Ell m’ha estat la salvació.
En Ell confio, i no tinc por.
En Ell confio, i no tinc por.
(Abans de començar la primera pregària i després de l’última)

9. OFRENA presentada pels infants. Els rebem cantant la cançó Jesus

Eucaristia

está en ti que hauran assajat abans amb els animadors i que cantarem
amb gestos:
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¡Es Jesús!
que está en ti,
que está en mí,
que está en todos
mis hermanos.
Que está en ti,
que está en mí,
que está en todos
mis hermanos.
Quien hace crecer las flores.
Quien hace descender el agua.
Quien hace nuevo tu corazón,
cada mañana.
Quien hace amanecer el sol.
Quien llena de estrellas el cielo.
Quien en la noche más oscura,
te da todo su consuelo.

¡Es Jesús!
que está en ti,
que está en mí,
que está en todos
mis hermanos.
Que está en ti,
que está en mí,
que está en todos
mis hermanos.

10. SANT, SANT, SANT

de vida eterna

Sant, Sant, Sant,
Sant és el Senyor, Déu de l’Univers
El cel i la terra són plens de la vostra glòria,
Hossanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor,
Hossanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor,
Hossanna a dalt del cel.
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11. PARE NOSTRE (KAIROI)
Pare nostre que esteu en el cel
sigui santificat el vostre nom
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
aquí 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.

>

No permeteu que nosaltres
caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

12. Ens donem la PAU
Mans a les mans
Mans, mans,
Mans a les mans.
Mans, mans,
Mans a les mans. (2)

Eucaristia

Deixem les tristeses, deixem els afanys.
Posem tot seguit les mans amb les mans.
I així reviurem un amor d’infants.
Que compartirem amb tots els germans.
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Mans, mans,
Mans a les mans.
Mans, mans,
Mans a les mans. (2)
El dia s’atansa, joves i més grans.
Tenim l’esperança posada a les mans.
I sols ajuntant-les podrem construir.
Un món que gemega i que vol florir.
Mans, mans,
Mans a les mans.
Mans, mans,
Mans a les mans. (2)
Si sempre en la vida, volem ser germans.
El dolor i les penes hem de compartir.
Però quan se’ns acluquin aquests ulls humans.
El cel i la terra tindrem a les mans.

Mans, mans,
Mans a les mans.
Mans, mans,
Mans a les mans. (2)

13. EUCARISTIA (la fracció del pa, la comunió)
El vaixell (Xavier Morlans)
Si per les aigües el veieu solcant el mar empès pel vent, feu-li senyal,
pugeu a bord, que dins hi amaga un bell tresor. Feu-li senyal, pugeu a
bord, que dins hi amaga un bell tresor.
Duu una esperança per a molts des d’un matí tot resplendent, en què
l’Amic se’ls va mostrar tot caminant sobre la mar. En què l’Amic se’ls va
mostrar tot caminant sobre la mar.

de vida eterna

Duu el record d’un vespre amarg en què l’Amic els rentà els peus i en
Cos i Sang se’ls va donar, tot repartint-los aquell pa, i en Cos i Sang
se’ls va donar, tot repartint-los aquell pa.
Unes paraules ens deixà: “Que us estimeu com jo he estimat, així creuran el que he promès i seguiran al meu costat, així creuran el que he
promès i seguiran al meu costat”.
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No l’hem vist pas, però l’estimem, l’hem sentit viu fent-nos costat, ens
ha corprès el seu amor i és Ell qui ens mena a port segur, ens ha corprès el seu amor i és Ell qui ens mena a port segur.
És fort el vent i ens cal bregar, nous mariners cal pujar a bord, vèncer
les ones tot cantant, caminar amb Ell sobre la mar, vèncer les ones tot
cantant caminar amb Ell sobre la mar.

>

14. BENEDICCIÓ I COMIAT
Somos una familia (Migueli)

Eucaristia

Somos una familia y un auténtico mogollón
una iglesia divertida
que donde vamos armamos la de Dios.
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Manifest
Preparació: Diòcesi de Còrdova

FORMACIÓ I COMPROMÍS PER CREAR ESPERANÇA EN EL
NOSTRE MÓN.

Les polítiques dels anomenats Estats del Benestar implantades en els
països occidentals després de la segona Guerra Mundial, que pretenien
generar sistemes socials inclusius, han anat desapareixent. En el seu
lloc s’han anat instal·lant la societat de la incertesa, la crisi permanent,
la societat dual.
A països com Espanya marxem cap a un mercat de treball molt precari,
que fa que aquesta precarietat es traslladi al conjunt de la realitat
existencial de la vida de la ciutadania i especialment de la joventut,
de les persones que venen de fora buscant un futur després de jugarse la vida a la Mediterrània i de les dones que, a més, suporten el pes
principal de la feina in-visibilitzada de les cures.
Tot això en un context d’emergència climàtica que, de no afrontar amb
decisió, deteriorarà encara més les condicions de vida de milions de
>
persones, sobretot les persones en major situació de precarietat.
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La nova situació que ens ha tocat viure és que els rics creixen i les
bosses de pobresa es fan mes extenses. Els nostres barris s’omplen
cada vegada de més pobres. La pobresa i la desigualtat avancen, es
van fent estructurals.

de vida eterna

No podem oblidar-nos de la crisi perquè no ha passat i perquè una
part molt considerable de la societat viu en crisi permanent. A qui no li
afecta directament, ho viu amb fills, família o amics.

No és aquest el món en el que nosaltres volem viure. No és aquest el
Regne de Déu amb el que somiem. Nosaltres volem ser portadores de
Bona Nova. L’Evangeli, Jesús, ens interpel·la a no deixar-nos portar pel
desànim ni la desesperança.
Totes i tots som fills de Déu Pare/Mare i ens mereixem un futur amb
dignitat, decent, amb l’alegria dels fills de Déu. No volem romandre en
la lamentació, el desànim, el pessimisme; la desil·lusió que paralitza.
Estem disposats a col·laborar amb les nostres possibilitats, amb el
nostre moviment, amb les organitzacions on participem (d’Església o
de Moviment Obrer) per transformar aquesta societat.
El compromís, la fe i la nostra solidaritat han de posar-se en un lloc
visible al món. «Ningú no encén una llàntia per posar-la sota una
mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la
casa» Mt 5,15.
Jesús té un somni per a aquest món i per a nosaltres.

Manifest

- Un món on els homes s’estimen de veritat, fins a donar la vida un per
l’altre si cal. (Jn 17,21)
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- Un món on els més importants són els petits, inútils, els malalts, els
marginats, els pobres. (Mt 23,88)
- Un món on qui més té comparteix amb qui té menys, i els que
posseeixen millors qualitats les posen a disposició dels altres. (Mt
19,21; Lc 12,32-34)
Aquest any volem donar un impuls a la nostra formació.
Volem comprendre més i millor aquesta societat per col·laborar en el
seu procés de canvi a millor.
Volem comprendre els canvis socials i els seus protagonistes, el
Moviment social i polític ampli, per a col·laborar amb ells.
Volem comprendre millor les persones per estar presents en el seu
procés d’alliberament.

I sense oblidar-nos de nosaltres mateixos. Que som els primers
necessitats d’avenços, d’aclarir limitacions, d’acréixer la nostra fe.
Volem aprofundir en la trobada amb Déu en les nostres vides i en la
història a través de la Revisió de Vida i amb l’ajuda de les claus i de les
eines que el moviment i l’Església ens proporcionen.
Tenim entre mans una gran tasca, un treball de donació per complir la
tasca que Déu ens encomana cada dia.

de vida eterna

«Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi i
per l›evangeli, la salvarà» (Mc 8,35)
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