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58ena Jornada General
Horta, 12 d’octubre del 2011

 Material de la Jornada-

Ser profeta avui
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Horari
MATÍ

  9,30  Acolliment i recollida del material del curs
10,00  Pregària  
10,30  Benvinguda i presentació de la Mesa del Consell Extraordinari, votació de  
  la Mesa i constitució del Consell Extraordinari.
10,45  Presentació de les candidates. S’obre la votació fi ns a les 14.00 hores
11,00  Ponència
12,00  Torns de paraules
12,15  Treball de grups
14,00  Es tanca la votació
  Dinar de germanor

TARDA

15,00           Compartim el cafè i les postres

15,30  Dansa
16,00  Presentació del Pla de Curs
  Presentació díptic enquesta formació
  Comiat dels diferents responsables  
16,30  Recompte de vots i proclamació de la nova presidenta
  Salutació de la nova presidenta
  Comiat de la presidenta sortint
  Informacions
17,00   Eucaristia i comiat
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Salutació
Sa

lu
ta

cióAmigues i amics,

Sigueu tots i totes benvinguts a aquesta 58ena Jornada General que celebrem 
al col·legi dels Salesians d’Horta, a Barcelona. Un any més, arribem d’arreu per 
retrobar-nos, per començar el curs tots junts. Com sempre, estrenarem prioritat. 
Ser lliures i profetes en una societat plural, com en la que –per sort– vivim, serà 
el teló de fons sobre el qual treballarem durant el curs als nostres grups, a la zona 
i al moviment. 

Recordem que aquesta és la tercera prioritat que varem triar fa dos anys i uns 
mesos a Lleida, en el IXè Consell. El primer curs, després del Consell, vàrem treba-
llar al voltant del consumisme salvatge que devorava –i encara devora!– el nostre 

entorn i que, sobretot, desorienta les persones i la nostra societat. El curs passat 

vàrem incidir en el tema dels pobres i la nostra consciència, opció i acció envers els 

qui pateixen les desigualtats. 

I ara: ser lliures i profetes. En un context de crisi profunda ens cal albirar un nou 

demà, assenyalar un altre Món; anunciar una altra manera de viure desmarcant-

nos del que suposa l’escalada ferotge del guany, l’especulació i l’explotació. I tenir 

una mirada i acció que combatin la indiferència i que vetllin i donin esperança a 

aquells i aquelles que pateixen les conseqüències d’un món injust. 

Aquest any, com cada dos anys, obrirem la Jornada General amb la constitució d’un 

Consell Extraordinari per a l’elecció de la nova presidenta del moviment. Durant tot 

el matí (i fi ns a les 14:00 h) podrem votar.

Després, començarem a treballar el tema de la prioritat gràcies a la ponència, Espi-

ritualitat per a un temps de crisi” que ens farà Fernando Rivas, consiliari de la diò-

cesi de Madrid. Compartirem, mitjançant el treball per grups, alguns dels aspectes 

de la ponència que ens poden implicar personalment o com a moviment. 

Després del dinar, es presentarà el pla de curs: activitats més importants, elements 

de formació de què disposarem. Serà també el moment d’acomiadar com a res-

ponsables dos membres del Comitè General: Marta Digón (responsable de la zona 

Sagrera-Sant Andreu) i Alba Maench (responsable de la diòcesi de Vic) i agrair la 

seva dedicació a la zona i al moviment durant aquests darrers 3 anys. D’altra ban-

da, prenen els respectius relleus Josep Ferrer (Sagrera-Sant Andreu), Montserrat 

Roca (Vic) i, també, Maria Martínez serà la nova responsable de zona del Baix. 

Tot seguit proclamarem la nova presidenta; la Montserrat Ribas s’ha ofert per fer 

aquest servei al moviment durant els propers quatre anys. Li estem agraïts i li do-

narem tot el nostre suport.

Acabarem celebrant-ho tot amb l’Eucaristia, posant en mans de Déu el nostre tre-

ball, les nostres esperances, les nostres necessitats... i les de les altres persones 

amb qui fem camí. 

Agraïm la feina que han fet a les persones, grups, zones que han participat en la 

preparació d’aquesta Jornada. Sagrera-Sant Andreu i Nou Barris s’han encarre-

gat de la infraestructura. El Vallès Occidental ha preparat la pregària del matí; 

l’Eucaristia ha estat preparada per la zona del Baix Llobregat i Girona ha redactat 

el Manifest. 

Molt bona Jornada General!

Comitè Permanent
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Calendari del curs

JORNADES DE TOT EL MOVIMENT

17 i 18 de setembre de 2011: Trobada de Responsables a Madrid

12 d’octubre de 2011: Jornada General

Del 29 d’octubre a l’1 de novembre de 2011: Trobada d’intercanvi a Alacant

24 i 25 de febrer del 2012: XX Jornades de Consiliaris

10 i 11 de març del 2012: Trobada de Responsables a Vic

25 de març del 2012: Trobada d’Iniciació

Del 5 al 8 d’abril del 2012: Setmana Santa

Del 24 al 29 d’agost del 2012: Exercicis d’Estiu

JORNADES DE FORMACIÓ: 

Convidats a ser profetes: Ser profeta avui, profetes d’avui, a càrrec de la 
Pim Queralt, de l’Institut femení del Pradó i consiliària de la JOC.
Els dimarts 21 i 28 de febrer de 2012 de 7 a 9 del vespre

REUNIONS DEL COMITÈ GENERAL

10 de setembre de 2011: Comitè ordinari

 8 d’octubre de 2011: Comitè ordinari

 5 de novembre de 2011: Comitè ordinari

10 de desembre de 2011: Comitè ordinari

14 de gener de 2012: Comitè extraordinari 

  4 de febrer de 2012: Comitè ordinari

 10 de març de 2012: Comitè ordinari

 21 d’abril de 2012: Comitè ordinari

  5 de maig de 2012: Comitè ordinari 

  2 de juny de 2012: Comitè ordinari

  7 de juliol de 2012: Comitè ordinari

ALTRES CELEBRACIONS

Jornada d’Estudi de la POC:

11 de febrer de 2012

Celebració del 1er de Maig 

de la POB:

28 d’abril del 2012
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LA COMISSIÓ DE FORMACIÓ ES POSA EN MARXA                              

Des de la comissió donem les gràcies a tots els militants que van respondre 
a l’enquesta, ja que les vostres aportacions fan possible que aquesta  
comissió continuï treballant amb coratge i il·lusió.

L’enquesta ha estat una eina de treball que ens ha permès conèixer quines són 
les vostres opinions sobre el material i els actes que des del moviment propo-
sem i també les vostres propostes.

Com a fruit de l’anàlisi dels resultats, ens hem posat alguns reptes com a co-
missió: 

-   Que tot el moviment pugui treure el màxim profi t dels documents que pu-
bliquem. Tal com se’ns va demanar a l’enquesta, a cada document posarem 
unes qüestions per ajudar a refl exionar en grup o a la zona. Refl exions 
que més endavant us demanarem que ens feu arribar.

-  Ens plantegem noves metodologies i dinàmiques: cinefòrums, visites for-
matives, etc.

-  Potenciar la coordinació de la comissió amb la formació de les zones.

Després d’un any marcat per la crisi i la indignació per moltes situacions que 
estem vivint, us proposem enguany una mirada profètica d’aquesta realitat. 
El profeta és aquell, que en nom de Déu, ens recorda què espera Ell de nosal-
tres.

Les jornades de formació tindran per objectiu ajudar-nos a conèixer els trets 
o característiques del profeta i a desvetllar en nosaltres l’actitud d’escolta i de 
denúncia dels profetes. 

Amb els materials del curs se us ha fet entrega de:

-  El Document n. 23 titulat: “ELS LLIBRES BÍBLICS  

DELS  PROFETES”, per conèixer més a fons aquests 
personatges de l’Antic Testament. 

-  Un díptic amb un resum dels resultats de l’enquesta. 
Podeu obtenir més informació al web del moviment: 
www.treballadors.org/aco.

La Comissió de Formació        

Fo
rm

a
ció
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Pregària del matí
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Cançó inicial: Himne de la JOC

No ho sents en els carrers,

aquesta veu, aquesta veu?

Som molts més dels que et penses,

treballadors, treballadors

Un jove treballador val més que tot l’or del món!

Vine a canviar aquest món vell, 

vine a posar-lo al seu lloc.

Tu voldries cridar en el silenci,

la teva esperança fer-la un cant,

però la teva veu és poca cosa 

quan t’oblides d’ella en el carrer.

Ja fa dos mil anys a Palestina, 

Crist plantà la creu a la muntanya,

i el seu crit d’amor ens va donar, 

que és el crit de l’home que allibera.

Introducció a la pregària:

Acabem de cantar l’himne de la JOC; no ens hem equivocat de moviment ni tenim 

deliris de joventut. Però és que aquest any, ho hem sentit molt en els carrers,  

amb les orelles hem sentit que junts podem fer molt de soroll i també ho hem 

sentit amb el cor; hem sentit com el clam de justícia ens empenyia a fer-nos 

germans¸molts i molt diferents però sentint que Jesús era allà amb nosaltres, 

entre tots nosaltres. Per tot això volem començar donant gràcies al Senyor. 

Ni podem ni volem oblidar “el dolor de l’univers”: un seguit inacabable de rea-

litats d’injustícia arreu del món, pertot de la nostra mare terra, pertot entre els 

éssers vius i  també entre els recursos naturals... el que Sant  Pau expressa com 

a dolors de part de l’univers. Igualment, el símil del part, com a preàmbul dolorós 

que acaba en vida nova, ens dóna esperança i ens salva.

Lectura de la Carta als Romans, 8, 18-24:

Jo penso que els sofriments del món present no són res comparats amb la glòria 

que s’ha de revelar en nosaltres.  Perquè l’univers creat espera amb impaciència 

que la glòria dels fi lls de Déu es reveli plenament: l’univers creat es troba sotmès 

al fracàs, no de grat, sinó perquè algú l’hi ha sotmés, però manté l’esperança 

que també ell serà alliberat de l’esclavatge de la corrupció i obtindrà la llibertat 
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i la glòria dels fi lls de Déu. Sabem prou bé que fi ns ara tot l’univers creat gemega i 
sofreix dolors de part. I no solament ell; també nosaltres que posseïm l’Esperit com 
a primícies del que vindrà, qemeguem dins nostre anhelant de ser plenament fi lls, 
quan el nostre cos sigui redimit.

Pregària:

Pare, som aquí un altre any, un altre 12 O, començant un nou curs, amb un lema 
poètic i ambiciós, lligat a la realitat i molt obert per compartir amb d’altres. Un lema 
que transmet l’anhel que del teu Regne té tota la humanitat. Et demanem que ens 
enforteixis la fe i que trobem en la pregària i en l’eucaristia el combustible de la nos-
tra acció. Et demanem que els nostres grups 
de revisió de vida no s’acomodin en la rutina i 
siguin un fort estímul evangèlic. Et demanem 
pau per a les nostres famílies, que sapiguem 
respectar-nos i tenir cura els uns dels altres, 
malgrat les dificultats i desavinences. Et 
demanem força i estimació profunda per al 
nostre moviment i coherència evangèlica per 
a tots els qui han conegut el teu fi ll Jesucrist i 
que d’una manera o una altra formen part de 
l’Església. Preguem pels pobres dels nostres 
temps, perquè sapiguem fer-los notar la predilecció real que Déu els té. Preguem 
pels rics i poderosos, perquè el miracle de la compassió i la caritat doni pas a la 
justícia i la germanor. I fi nalment preguem perquè carrers i places segueixin essent 
veu del teu projecte d’amor.

Parenostre (cantat)

Preparació Zona del Vallès Occidental

P
reg

à
ria
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a
tí

Pare nostre que esteu en el cel
sigui santifi cat 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. (2) Amén.
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És difícil expressar en unes línies el que ha suposat la 
responsabilitat que he dut a terme a l’ACO durant els 
darrers 4 anys i el missatge que podria donar a partir 

d’aquest fet. En alguna altra ocasió ho he intentat fer; a part, 
crec que encara tinc coses per descobrir, d’aquesta experiència. 
Però vull acomiadar-me amb dues expressions: demanar-vos 
perdó i comunicar-vos el meu agraïment.

Demano perdó a vosaltres i a Déu:
Per tot allò que pugui haver dit o fet que hagi ferit la • 

sensibilitat d’algú, fent ús de la petita dosi de “poder” 
que pot acompanyar una responsabilitat així.
Per totes aquelles deixadeses i mandres que he experimentat. • 

Per aquelles ocasions en què no he tingut en compte el parer de l’altre.• 

Per silencis, incomprensions, manca de paciència en algunes ocasions...• 

També vull expressar un llarg (però que sempre es queda curt i poc explícit) agraï-
ment:

A les persones amb qui he fet equip més directament i intensament: Comitè Per-• 

manent (Alfons, Jordi, Cèlia, Jaume, Xavier, Quim) i Marilia. 
A tots i totes els membres que han format part del Comitè General durant aquests • 

quatre anys; aquest Comitè és un autèntic motor del nostre moviment. També 
agraeixo als responsables de les diòcesis de Madrid, Còrdova, Bilbao i Alacant les 
trobades de coordinació; aquestes han estat per a mi una gran riquesa, per l’empen-
ta i la vitalitat que ens donen al conjunt del moviment, i malgrat les distàncies.
A les diferents persones que han format part dels grups de treball o comissions • 

que treballen en el moviment; des d’aquesta responsabilitat he pogut copsar el 
gran treball que s’hi fa.
A d’altres equips en què he participat per representar l’ACO: la coordinadora de • 

Pastoral Obrera de Barcelona i el Consell d’Acció Catòlica. Han estat oportunitats 
per “anar més enllà” del moviment.
Les trobades del moviment (Intercanvis, Setmana Santa, Trobades de responsa-• 

bles,...) i de les zones/diòcesis en que he participat, han estat llocs privilegiats per: 
compartir, conèixer, aprendre, descobrir... i celebrar la vida i la fe en Jesucrist.
A l’equip de revisió de vida de Llefi à que em va empènyer a agafar la responsabilitat, • 

que van ser el meu bressol a l’ACO i dels quals he sentit –de diverses maneres– 
l’escalf i l’acompanyament. I també als i els militants de la zona del Besòs.
A tots i totes els militants/consiliaris-es que sou llevat dins la massa allà on sou; • 

aquesta és la raó de ser del moviment, de l’Església. I gràcies per l’acompanya-
ment explícit que he sentit que m’heu fet.
A la Montse Ribas que s’ha ofert per prendre el relleu amb una gran il·lusió i dis-• 

ponibilitat.
Als que, tot i no ser del moviment, m’han acompanyat ara i sempre: els familiars, • 

companys/es i els amics/gues.
En defi nitiva, a Déu, per aquest gran regal que és l’ACO. • 



9

Presentació de la candidata a presidenta
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Benvolguts i benvolgudes: 

Intentaré fer la meva presentació, ja que m’he ofert per ser la nova 

presidenta del moviment de  l’ACO, després de tot l’esforç, treball, de-

dicació i fe que hi han posat les persones que m’han precedit en aquest 

càrrec. Dit i fet. És per a mi un goig i una oportunitat única con� nuar  

el bon servei fet per tots ells i elles. 

Primer de tot, deixeu-me que molt breument expliqui com va ser el 

fet de plantejar-me aquest nou servei dins del moviment. El tes� moni 

que la Rafi  va enviar a totes nosaltres, em va ajudar a la refl exió i a la 

crida que em fa Jesús. 

Altres anys, quan m’ho havien plantejat, contestava que no era el 

moment per mo� us laborals, personals (fi lles pe� tes), compromisos 

fora i dins del moviment, intervencions quirúrgiques i malal� es; penso 

que en la vida, cadascú té el seu moment.

En cadascun d’aquests fets, he refl exionat i he implicat la família, l’equip d’ACO, amics/gues en el meu 

projecte personal. Rere les ganes, la il·lusió, la mo� vació que � nc de poder dur a terme aquest nou repte, 

és cert que també em vènen, en certs moments, dubtes, pors, limitacions i inconvenients; m’adono que, de 

vegades, per mi mateixa m’hagués fet enrere i m’hagués costat prendre aquesta decisió. 

Les persones que m’envolten i m’es� men han estat les que m’han fet veure que realment és el meu millor 

moment i m’han empès a prendre la decisió. Hi trobo tot un sen� t a viure millor en l’experiència lliure i 

confi ada de Jesucrist, com diu la Rafi : “VINE I HO VEURÀS.”

Ara sí, començo la presentació...

E
m dic Montserrat Ribas i Olmo i tinc 53 anys. Fa 27 anys que estic casada amb en Justo. Els dos 

formem part del grup Sta. Eulàlia - Bellvitge de la zona del Baix Llobregat. En total, fa 25 anys 

que som al Moviment. Venim, tots dos, de grups de la JOC que vam començar al barri de Collblanc. 

Ens vam casar i vam anar a viure al barri de Santa Eulàlia, a L’Hospitalet de Llobregat. 

Vaig estar compromesa a l’associació de veïns del barri fi ns que va néixer la nostra primera fi lla, la Me-

ritxell, i després va continuar el relleu el meu marit. Tots dos hem intentat estar compromesos al barri i a 

les AMPES de les escoles de les nostres fi lles. 

Tenim dues fi lles: la Meritxell, que té 25 anys i enguany s’ha casat amb l’Albert; i la Núria, que té 19 anys. 

Totes dues han estat al MIJAC i la Núria continua el seu procés en la JOC i com a monitora al MIJAC del 

barri.

Vinc d’una família obrera i cristiana. Els pares són de Sants, Barcelona, i els meus avis eren emigrants 

de Castella i Lleó i de Castelló i Jaén, respectivament, que van venir a Catalunya per lluitar i millorar la 

seva vida i la del seus fi lls.

Els primers que em vénen al cap són la meva família. Els meus pares, militants d’ACO des de l’any 53 que 

van iniciar la JOC i l’ACO al barri de Sants. Ara, amb 77 i 78 anys, continuen al grup d’ACO. Els meus tres 

germans, en Jaume, en Moisès i la Judit, han estat a la JOC i ara dos d’ells continuen a l’ACO. 

Em paro a pensar i m’adono que tots ells, la meva família, al llarg del temps m’han transmès uns valors 

i una forma de ser i de fer que valoro com a cristiana i persona: l’esperit de sacrifi ci, de lluita, de justícia,  

de solidaritat, de creure en  la persona  i en el seu canvi i de recolzar-la en tot moment, de donar sense 

demanar res a canvi, i la importància de la persona per sobre de les coses materials.

Tots aquests valors els he anat descobrint a través de testimonis i de la JOC, que em van ensenyar que  

“un jove treballador val més que tot l’or del món”  i vaig descobrir un estil de vida i d’opció, la 

referència propera d’un Jesús amic que acompanya, que estima, que qüestiona, que motiva i exigeix.
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La meva primera experiència en el món laboral va ser entre els anys 1972 - 1985 com a dependenta en 

una botiga d’articles de pell, al barri d’Hostafrancs (Barcelona). El fet de viure la situació d’explotació 

en el món del comerç en primera persona, em fa afi liar a la USO i més tard entrar a l’executiva del ram 

de la pell. Em feia prendre consciència a la vegada que reivindicava millores (fulls de salari, horaris, 

seguretat social, etc.). Això comporta una sèrie de conseqüències: un acomiadament improcedent. 

Estant a l’atur, em trec el títol de Treballadora Familiar; després vaig estar treballant 24 anys com a 

sòcia de la cooperativa SEMPRA SCCL, treballant com a treballadora familiar i, últimament, com a 

presidenta també de la cooperativa, amb famílies desestructurades, ancians i disminuïts, a domicilis amb 

vivendes desestructurades, pensions mínimes, persones que es troben sense tenir una mínima dignitat, 

circumstàncies de marginació extremes sense esperança de viure i amb una soledat molt forta, en els 

barris del Raval, Ciutat Vella, Eixample i Poble-sec.

El 1999 faig un canvi professional dins del ram del servei social i treballo com a treballadora familiar i 

habilitada com a educadora en diferents projectes de Càritas en Maternoinfantils del Prat, Sant Cosme, 

Gavà i Sant Boi. En aquests espais s’ofereix un lloc on les mares que venen amb el seus fi lls/ fi lles puguin 

gaudir i treballar aspectes personals com l’autoestima, els hàbits, el suport emocional i activitats d’oci, 

dins un espai de lleure i exclusiu per a les mares i la seva canalla. 

Posteriorment, treballo fent classes d’alfabetització a gent immigrant a Sant Andreu de la Barca, Sant 

Boi i Esplugues. 

Durant els mesos d’estiu, faig suplències en cases d’acollida de Barcelona. 

Si faig una valoració de l’experiència personal laboral que he viscut al llarg de tots els anys, ha estat 

molt enriquidora, en ocasions m’ha fet tocar de peus a terra; una cosa és pobresa viscuda des d’un 

nivell més teòric, potser no passant-la per una mateixa, i, una altre és viure-la, tocar-la, sentir-la i voler 

viure més a fons.

Amb la gent que he treballat, s’han viscut molts valors d’agraïment, de sensibilitat, de ser escoltats, 

de ser acollits, de sentir-se estimats i, malgrat això, la seva vida i amb les seves reaccions a vegades et 

demostren duresa, falta de sentit, alegria, perquè l’únic llenguatge que han conegut ha estat sentir-se 

explotats, discriminats i enganyats. Aquest tipus de feina, al servei a la comunitat més desafavorida 

de la nostra societat, requereix una sensibilitat, un apropament a la persona i saber-se posar en la pell 

de l’altre. 

Per a mi també, personalment, ha estat un viure des d’un sentit de canvi i d’esperança davant les 

difi cultats. Tot patiment no té sentit si no es viu des d’una perspectiva de canvi i salvació. 

Si tot això no hagués passat per dins meu, difícilment m’ajudaria a descobrir tots aquests valors i signes 

de Déu en totes les persones. 

Actualment, després d’un període personal una mica amb alts i baixos, per motius de salut, fa 3 anys 

que sóc a l’atur i amb una incapacitat reconeguda per fer la feina que fi ns al moment estava fent. 

A nivell de Moviment, he estat responsable de zona i en aquests moments sóc responsable del meu 

equip d’ACO. A poc a poc, he anat descobrint que el fet d’estar compromesa en diferents llocs, m’ha 

ajudat a créixer en tots els sentits com a persona, com a obrera i com a cristiana. 

Potser aquest descobriment el faig al llarg del temps i, en mirar-ho en perspectiva, veig tot el que m’ha 

aportat la fe, de viure més el moviment, de compromís envers els altres. Descobreixes que has rebut el 

cent per u. Penso que Jesús estar darrere de tota aquesta vivència i em continua cridant cada dia a 

través del moviment, de la pregària, de la contemplació, de la RV i a través de la confi ança en Ell.

Gràcies per la vostra confi ança, suport i estima!

Montserrat Ribas i Olmo
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Cant d’entrada:

Obrim camins

Obrim camins
a l’esperança,
obrim camins
sense tardança,
obrim camins
que el món avança,
obrim camins
ara mateix!

Obrim camins
per un món jove,
obrim camins
ara que és d’hora,
obrim camins
i via fora,
obrim camins:
ara mateix!

Obrim camins,
Crist ens espera,
obrim camins
i ens allibera,
obrim camins
en primavera,
obrim camins
ara mateix!

Obrim camins
a cops de vida,
obrim camins
és nostra crida,
obrim camins
de joia i vida,
obrim camins
ara mateix!

Primera lectura: Primera carta als Corintis 14, 1-19

Per damunt de tot, 

estimeu-vos! Anheleu 

els dons de l’Esperit, 

sobretot el de profe-

cia! El qui té el do de 

parlar en llengües, 

no parla als homes, 

sinó a Déu. Ningú no 

el pot entendre: mo-

gut per l’Esperit, diu coses misterioses. En 

canvi, el qui té el do de profecia parla als ho-

mes: edifi ca, exhorta, anima. El qui parla en 

llengües s’edifi ca a si mateix, mentre el qui 

profetitza edifi ca la comunitat. Jo desitjo que 

tots vosaltres parleu en llengües, però més 

encara que profetitzeu: és millor profetitzar 

que no pas parlar en llengües, fora que algú 

les interpreti per a l’edifi cació de la comuni-

tat.

Suposeu, germans, que jo us vingués a tro-

bar i us parlés en llengües: de què us ser-

viria, si la meva paraula no us portava cap 

mena de revelació, de coneixement, de pro-

fecia o d’ensenyament? Passa com amb els 

instruments musicals, per exemple una fl au-

ta o una cítara. Si no donen un so net, com 

es podrà reconèixer què toquen l’una i l’altra? 

I si la trompeta dóna un toc confús, qui es 

prepararà per al combat? Igualment, si quan 

parleu en llegües no en doneu la interpreta-

ció, qui podrà entendre el que dieu? Serà com 

si parléssiu a l’aire! En el món hi ha infi nitat 

de maneres d’expressar-se i no hi ha res que 

no es pugui expressar; però si desconec el 

signifi cat de les expressions, el qui parla amb 

mi parlarà amb un estranger i també l’altre 

serà un estranger que parla amb mi. Igual-

ment vosaltres: ja que anheleu els dons de 

l’Esperit, cerqueu de tenir-los en abundància, 

però procureu que sigui per a l’edifi cació de 

la comunitat. 

Per tant, el qui tingui el do de parlar en llen-

gües, que pregui perquè algú les sàpiga inter-

pretar. Si jo prego en llengües, el meu esperit 

prega, però el meu enteniment no arriba a 

donar fruit. Què he de fer, doncs? Pregar amb 

l’esperit, i pregar també amb l’enteniment; 

cantar amb l’esperit, i cantar també amb 

l’enteniment. Si dónes gràcies a Déu només 

amb l’esperit, el qui no ha estat iniciat no 
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Cant: Deu-me la fe
 

Deu-me la fe dels profetes. (3)
Pot ser el que em manca a 
mi.

Ells estimen tots els homes (3)
pot ser el que em manca a mi.

Han sabut donar la cara...

Ells prediquen amb l’exemple...

Denuncien la injustícia...

Lluiten al costat dels pobres...

Ells reproven la mentida...

Perquè exalten l’honradesa...

Anuncien un nou regne...

Evangeli: Joan 18, 33-38

Pilat féu cridar Jesús i li digué:
-Tu ets el rei del jueus?
Jesús contestà:
-Surt de tu, això que em preguntes, o bé d’altres t’ho han dit de mi?
Pilat replicà:
-Que potser sóc jueu? Són el teu poble i els grans 
sacerdots els que t’han posat a les meves mans. Què 
has fet?
Jesús contestà:
-La meva reialesa no és d’aquest món. Si fos d’aquest 
món, els meus homes haurien lluitat perquè jo no 
fos entregat als jueus. Però la meva reialesa no és 
d’aquí.
Pilat li digué:
-Per tant, tu ets rei?
Jesús contestà:
-Tu ho dius: jo sóc rei. Jo he nascut i he vingut al món 
per donar testimoni de la veritat. Tots els qui són de la veritat escolten la meva veu.
Li diu Pilat:
-I què és la veritat?

podrà respondre “Amén” a la teva pregària, 
ja que no entén el que dius. Pot ben ser que 
hagis donat gràcies d’una manera excel·lent, 
però que això no contribueixi a l’edifi cació de 
l’altre. Gràcies a Déu, tinc el do de parlar en 
llengües més que tots vosaltres; però en una 
reunió comunitària m’estimo més dir cinc pa-
raules que s’entenguin, per instruir els altres, 
que no pas deu mil paraules en llengües.

 Al ·leluia (Taizé)

Al·leluia, al·lelu, 
al·leluia,
al·leluia, al·leluia!
Al·leluia, al·lelu, 
al·leluia,
al·leluia, al·leluia!
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Credo

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.
I en un sol Senyor, Jesucrist,
Fill Unigènit de Déu,
nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum,
Déu veritable nascut del Déu veritable,
engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare:
per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres, els, homes i per la nostra salvació, davallà del cel.
I, per obra de l’Esperit Sant, s’encarnà de la Verge Maria,
i es féu home.
Crucifi cat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat,
i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures,
i se’n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós, a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi .
Crec en l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida,
que procedeix del Pare i del Fill.
I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorifi cat;
que parlà per boca dels profetes.
I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.
I espero la resurrecció dels morts, i la vida de la glòria. Amén.
 

Pregària eucarística

El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.

Amunt els cors.
Els elevem al Senyor.

Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
Cal fer-ho i és de justícia.

Si, Pare bo, vós que ens estimeu tant, ens reuniu per a la festa de l’eucaristia, us 
en donem gràcies i, amb Jesucrist que és la nostra alegría, us cantem:
Glòria a vós, Senyor, que ens estimeu tant!

Tant ens heu estimat que per nosaltres heu creat aquest món tan gran i tan bonic.
Glòria a vós, Senyor, que ens estimeu tant!

Tant ens estimeu que ens doneu el vostre Fill Jesucrist perquè ens acompanyi fi ns 
a vós.
Glòria a vós, Senyor, que ens estimeu tant!

Tant ens estimeu que ens agermaneu amb ell, com els fi lls i fi lles d’una mateixa 
família.
Glòria a vós, Senyor, que ens estimeu tant!

Pel vostre gran amor us donem gràcies amb els àngels i amb els sants que us ado-
ren i canten:
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Sant

Sant, Sant, Sant,
Sant és el Senyor.
Déu de l’Univers.
El cel i la Terra,
són plens de la vostra glòria.
Hosanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nom del 
Senyor.
Hosanna a dalt del cel.

Que sigui beneït el vostre enviat amic dels petits i 
dels pobres. Ell ha vingut per arrencar del nostre 
cor el mal que no ens deixa ser amics i l’odi que 
no ens deixa ser feliços. Ell ens ha promès que 
l’Esperit Sant serà sempre amb nosaltres perquè 
tinguem la vostra vida.
Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna 
a dalt del cel.

Déu i Pare nostre envieu l’Esperit Sant perquè 
aquest pa i aquest vi es converteixin en el cos i 
en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, el dia 
abans de la seva passió, ens va fer conèixer el seu 

amor immens i, mentre sopava amb els seus deixebles, prengué el pa i donant-vos 
gràcies el va partir i els el donava tot dient: Preneu i mengeu-ne tots, que això és 
el meu cos, entregat per vosaltres.
Aquest és el cos de Crist entregat per nosaltres!

També va agafar el calze ple de vi, i va pregar altra vegada donant-vos gràcies i va 
fer que se’l passessin, tot dient: Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de 
la meva sang, la sang de l’aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els 
homes, en remissió dels pecats.
Aquesta és la sang de Crist, vessada per nosaltres!

Després els va dir: feu això que és el meu memorial. 
Per això Pare bondadós ens recordem de la mort i re-
surrecció de Jesús, el Salvador del món; Ell s’ha posat 
a les nostres mans perquè us l’oferíssim com a sacrifi ci 
que ens porta cap a Vós.
Us lloem, us beneïm, us donem gràcies!

Escolteu-nos Déu nostre i doneu el vostre Esperit d’amor 
a tots els qui participen d’aquest convit, perquè estiguin 
cada dia més units a la vostra Església amb el Papa Be-
net, amb el bisbe Lluís i amb el bisbe auxiliar Sebastià 
tots els qui treballen pel vostre poble.
Que tots formem un sol cos a glòria vostra!

Recordeu-vos dels qui estimem... I dels qui hauríem d’estimar més.
Recordeu-vos dels qui ja han mort, feu-los entrar a casa vostra.
Que tots formem un sol cos a glòria vostra!

Reuniu-nos un dia al costat vostre amb la Verge Maria, mare de Déu i mare nostra, 
per fer amb vós la festa del cel en el vostre Regne. Aleshores tots els amics i ami-
gues de Jesús us podran cantar per sempre.
Que tots formem un sol cos a glòria vostra!

Per Ell, amb Ell i en Ell, Vós, Déu pare Omnipotent, en la unitat de l’Esperit Sant, 
rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén.

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. (2) Amén.

Pare nostre (Kairoi)

Pare nostre que esteu en el cel
sigui santifi cat el vostre nom
vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci’s la vostra voluntat
aquí a la Terra,
com es fa en el cel.
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Sigui la Pau
 
Sigui la pau amb nosaltres
Sigui la pau amb nosaltres
Sigui la pau amb nosaltres
que resplandeixi sempre,
sempre en tots la pau.

Sea la paz con nosotros (3)
que con nosotros siempre,
siempre sea la paz.

Que veña a paz a nosa terra (3)
que a nosa terra, terra,
terra veña a paz.

Bakea beti gurekin (3)
bakea beti, beti,
beti gurekin.

Hevenu shalom alejem (3)
hevenu shalom, shalom,
shalom alejem. 

És tan a prop meu
 
ÉS TAN A PROP MEU
ÉS TAN A PROP MEU
QUE FINS I TOT EL PUC TOCAR
JESÚS ÉS AQUÍ.

No busqueu Déu en les estrelles
ni el busqueu en els plecs de la mà
molt a prop el tens
un xic amagat
Ell t’espera
en el teu germà.

El mateix Jesús que ara se’ns dóna
t’espera entre la multitud
en el marginat
en l’home aturat
en pobles sencers
que hem oblidat.

Ell és qui t’espera cada dia
al carrer, a casa, en el treball
en el qui pateix
en aquell malalt
en el jove que tens
al davant.
 

 
Hem begut, Senyor, la teva copa
 Hem begut, Senyor, la teva copa
asseguts a taula junt amb Tu,
sabem el destí dels qui et segueixen
de tots els qui amb Tu menjaran del mateix pa.

Hem begut, Senyor, la teva copa
acceptant també la teva mort,
però estem segurs que al teu Regne
en beurem el vi de la nostra amistat.

Hem begut, Senyor, la teva copa
asseguts a taula junts amb Tu,
volem ser fi dels al teu missatge 
estimant els homes tal com Tu has estimat.

És un glop amarg el testimoni
que amb la nostra sang haurem de dar,
però estem segurs que al teu Regne
en beurem el vi de la nostra amistat.

Hem begut, Senyor, la teva copa
asseguts a taula junt amb Tu,
però estem segurs que al teu Regne
en beurem el vi de la nostra amistat.

Junts escriurem
JUNTS ESCRIUREM
AMB LLETRES LLUMINOSES
LA HISTÒRIA DE LA NOSTRA LLIBERTAT;
I JUNTS VEUREM
BRILLAR SOBRE LA TERRA
LA LLUM PER TOTS ELS OPRIMITS.
 
Un poble s’ha aixecat
per cridar justícia
un poble s’ha dreçat
per viure dempeus.

La solidaritat
ritma la nostra marxa.
La solidaritat
guia els nostres cors.

Al cor de la nostra vida
Jesús ens espera.
Per bastir junts amb Ell
la terra de Déu.

El món tot ens espera
L’Esperit ens avança.
Fem néixer primaveres
fem créixer matins.

“Plegats” és el nostre crit
per segar cadenes.
“Plegats” és el nostre crit,
nostre clam d’amor.

No deixis caure el braç
car el dia s’alça.
No deixis el combat
per un món millor.
 

Preparació Zona del Baix Llobregat
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