Jornada de Responsables 2021
i Consell Extraordinari

Busqueu el seu Regne
Enllaç per accedir a la sessió:
https://bit.ly/3eOiBvj
22 de maig de 2021
de les 10.00 h a les 12.30 h

Objectius de la jornada:
Aquesta Jornada de Responsables pretén portar a terme un treball d’interiorització
sobre la responsabilitat durant la pandèmia. Així mateix, la voluntat és debatre sobre
les línies d’actuació proposades al DAFO-E que es va distribuir en el seu moment
sobre el XIIè Consell de l’ACO, ja que hem de reiniciar aquesta feina amb la vista
posada en què aquesta cita tan important per a la militància se celebrarà al maig del
2022. A la present jornada també hem de mirar de definir quins elements lliurem a la
militància a la Jornada General del 12 d’Octubre per tal que es faci un treball concret
als grups previ al XIIè Consell.

HORARI

10 h Benvinguda a la Jornada de Responsables i al Consell Extraordinari
Inici de la votació de la nova presidenta
10:10 h Pregària
10:15 h Pregunta/es suggerents a partir del vídeo de Pablo d’Ors
(visionat previ a la jornada)
10:30 h Testimonis de responsables sobre com s’han sentit fent aquest servei en
temps de pandèmia
10:45 h Reflexió personal a través del text de l’Evangeli i les pistes proposades
11:15 h Descans
11:30 h Tancament del període de votacions
11:30 h Presentació de les línies d’actuació de cara al XIIè Consell i de la informació
dels qüestionaris enviats pels grups
11:45 h Recollida d’impressions dels responsables
12:15 h Presentació dels resultats de la votació del Consell Extraordinari i
proclamació de la nova presidenta

Text de l’Evangeli (Lluc 12, 22-32)
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Després digué als seus deixebles:

--Per això us dic: No us preocupeu per la vida, pensant què menjareu, ni pel cos,
pensant com us vestireu. 23 La vida val més que el menjar, i el cos més que el vestit. 24
Fixeu-vos en els corbs: no sembren ni seguen, no tenen rebost ni graner, i Déu els
alimenta. I vosaltres valeu molt més que els ocells! 25 ¿Qui de vosaltres, per més que
s'hi esforci, pot allargar d'un sol instant la seva vida? 26 Així, doncs, si no podeu
aconseguir ni una cosa tan petita, per què us preocupeu de les altres? 27 Fixeu-vos
com creixen les flors: no treballen ni filen, però us asseguro que ni Salomó, amb tota
la seva magnificència, no anava vestit com cap d'elles. 28 I si l'herba, que avui és al
camp i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, molt més farà per vosaltres, gent de
poca fe. 29 No busqueu, doncs, què menjareu o què beureu, ni en passeu ànsia. 30 Això,
tots els pagans ho busquen amb neguit, però el vostre Pare ja sap prou que en teniu
necessitat. 31 Vosaltres, busqueu més aviat el seu Regne, i això us ho donarà de més a
més.
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»No tinguis por, petit ramat, que el vostre Pare es complau a donar-vos el Regne.

RECURS PER A LA REFLEXIÓ
Pandemia, Espiritualidad y contemplación con Pablo d’Ors (30’)
Clica a la imatge per veure el vídeo

PISTES PER A LA REFLEXIÓ (per compartir a la jornada)

Com a responsable, com creus que la pandèmia per la Covid-19 ha trastocat o
està trastocant encara la vida del teu grup de RdV?
-

Com t’has sentit com a responsable?

-

Com has pogut acompanyar o estàs acompanyant les situacions
personals que han viscut els i les militants del grup?

-

Com estàs compaginant la teva militància a l’ACO amb els teus
compromisos personals?

-

Creus que s’han de compaginar les dues responsabilitats?

-

Tens el temps i els mitjans necessaris? Creus que pots aportar quelcom
més al moviment?

