mcpcc

ARRELATS PER SER I PER CRÉIXER: LA FAMÍLIA I EL POBLE
ORIENTACIÓ DEL TREBALL i CALENDARI

curs 2015-2016

1. El consiliari i/o el responsable vetllaran perquè cada persona –dins de les seves possibilitats- prepari prèviament les sessions,
en prengui algunes notes i porti el material corresponent. També, perquè l’espai de pregària ocupi lloc i temps en les reunions.
2. La síntesi per a la JN estarà centrada en l’ l’Estudi d’Evangeli escollit i les qüestions de l’apartat 3 :”Crides al canvi” (pàgs. 8-9).
Temps aprox. - Espais - Material
TEMPS: Octubre – Novembre 2015
ESPAI: El grup
MATERIAL: Document 23

TEMPS: Nov. 2015 – Gener 2016
ESPAIS:
Personal→Treball preparació prèvia
Grup→ Diàleg per al discerniment

Apartats
PRESENTACIÓ.
(pàgines 2-3)

1.
VEURE CREIENT
(pàgines 4-6)

MATERIAL:
Document 23 i altres accents personals
TEMPS: Febrer– Març 2016
ESPAIS:
Personal→Reflexió i elecció per a
proposar al grup un Ed’E.
Grup→Tria entre els fragments
proposats per a fer l’Ed’E.

2.
ESCOLTA DE LA
PARAULA
(pàgina 7-8)

MATERIAL: Doc. 23 i Nou Testament
TEMPS: Març – Abril 2016
ESPAI: Personal i en grup.
MATERIAL: Document 23 i tot el treball
fet fins ara.

3.
CRIDES AL CANVI
(pàgina 9)

TEMPS: Abans del 30 d’abril 2016
ESPAI: Coordinadores Comarcals
MATERIAL: Síntesis dels grups

POSADA EN COMÚ
I SÍNTESI
COMARCAL

TEMPS: DIUMENGE, 8 DE MAIG 2016
ESPAI: Tot el Moviment
LLOC: Diòcesi de Lleida (per concretar)

45a JORNADA
NACIONAL

Continguts a treballar

Objectius

a)La intenció del treball i la disposició del cor mitjançant:
b)El temps de pregària i silenci personal i en el grup com a
motor i pòsit per a fer possible la conversió de la nostra
mirada a fi de deixar “enrere les idees prefixades, oberts a la
sorpresa del que tenim al davant” (pàg. 3).
c)Aproximació a les pregàries de les pàgines 10-12.

1.Fixar l’atenció en el significat del tema per
tal de poder-lo treballar des de l’entesa i
l’obertura.
2. Fonamentar el treball i l’actitud personal en
la PREGÀRIA.

a)Pregària personal i en grup.
b)Anàlisi de la realitat present a partir dels accents que
proposa el document completant-los amb d’altres observats
i/o viscuts des de la pròpia experiència.
c)Interrogants i dubtes que se’ns plantegen amb fonaments,
mirant de no caure en tòpics ni prejudicis.
d)Valors positius continguts en les realitats i situacions
familiars actuals.

1. Posar per davant de tot l’amor i la voluntat
de comprendre mitjançant una mirada de
misericòrdia a cada situació.
2. Exercitar la PREGÀRIA.

a)Pregària personal i en grup.
b)Orientació prèvia a l’Ed’E a partir del debat sobre
documents proposats a la pàg. 7.
b)Recerca en el propi interior de la Paraula.
c)Elecció d’una o més de les citacions proposades en el grup
(pàg. 8)
d) Realització de l’Estudi d’Evangeli en ambient de pregària,
seguint les pautes de la pàg. 13.

1.Buscar en el propi interior la Paraula que
ens il·lumina una situació.
2. Exercitar l’Ed’E en context de PREGÀRIA.
3. Prendre nota de les crides (breus i
essencials) de l’Ed’E fet per a l’aportació
comarcal a la JN.

a)Pregària: Després de l’Ed’E, posarem més accent, encara,
en la pregària personal i en grup per a dur a terme la nostra
seva missió.
b)Actituds i accions per a la nostra vida especialment en
relació a l’acompanyament i al compromís social.
Trobada de representants de grups o bé trobada comarcal
general on siguin presents:
-La pregària i/o l’Eucaristia
-La posada en comú del treball dels grups.
a)Assemblea general
b)Aportacions comarcals sobre el treball del curs.
c)Conferència sobre el tema
d)EUCARISTIA

1. Deixar enrere culpabilitats.
2. Disposar el cor amb tot el bagatge anterior i
la pregària.
3. Sintetitzar les respostes d’aquest apartat
per a la JN
1.Elaborar la síntesi final del treball
comarcal/diocesà.
2. Trametre aquesta síntesi a
laveu@mcpcc.cat
1.Experimentar el goig de sentir-nos
moviment que camina, comparteix i celebra el
do de Déu per a fer-lo extensiu a les nostres
famílies, als nostres pobles.

