Recés 2020
15 de febrer de 2020

Horari
10.00 Acollida i benvinguda
10.15 Pregària

10.30 Presentació recés
11.00 Treball personal
11.45 Pausa

12.00 Treball grups
13.00 Eucaristia

Espiritualitat i missió en el món del treball
La prioritat d’aquest curs a l’ACO, com sabem, és sobre
la nostra formació. A més, en el curs present, celebrem
el XXVè aniversari del document La pastoral obrera de
tota l’Església. En ambdós llocs se’ns diu que “la formació no és un privilegi d’alguns sinó un dret i un deure
de tots. La formació implica un dinamisme, una activitat,
una metodologia i una preocupació que enclouen tota la
vida i que estimulen l’autoafirmació basada en la responsabilitat personal. El cristià laic es forma especialment
en l’acció. Un mètode eficaç en la seva formació és la revisió de vida, avalat per l’experiència i recomanat pel magisteri de l’Església”(POTE 20). I afegeix: “En la formació
dels laics, el cultiu de l’espiritualitat ha d’ocupar un lloc
preeminent”(POTE 26).
En aquest recés d’ACO us oferim precisament un moment
i un espai per reposar i contemplar la nostra vida des de
Jesucrist. Per deixar el nostre ritme de vida, tant sovint
estressant, i poder gaudir-ne i re-orientar el nostre compromís. Per poder renovar la crida i la missió que l’amic
Jesús ens fa personalment i com a moviment a fer present
la seva Bona Nova en el món del treball avui, enmig de
tantes desigualtats, patiments, desesperances... Per fer
l’experiència que Déu ens continua enviant a treballar en
el seu Regne i ens acompanya amb el seu amor incondicional. Una ocasió més per fer nostres les paraules dels
deixebles: “Tu tens paraules de vida eterna”(Jn 6,68).

Recés ofert per l ‘ACO
L’acompanyarà Pepe Rodado
Dia:
Dissabte 15 de febrer 2020 de 10.00 a 14.00 h.
Lloc:

Parròquia de St. Josep Obrer
C/ Palamós, 49
08033 - Barcelona

Com arribar-hi:
Metro L3 - L4
parada Trinitat Nova

Per qüestions organitzatives, és imprescindible saber quants
serem. Cal trucar a la secretaria de l’ACO: Telf. 93 505 86 86
o bé enviar un correu electrònic a: coordinacio@acocat.org

