Data límit d’inscripció, 21 de novembre
Cal portar el dinar (podrem utilitzar el menjador)
L’aportació a la Jornada serà de 3€

Llavors socials:
signes del Regne de Déu
Jaume Botey
historiador, teòleg i antropòleg cristià

Amb metro:

COM ARRIBAR

<L1> Plaça Universitat
<L2>Passeig de Gràcia o Universitat
<L3> Passeig de Gràcia o Catalunya

Amb tren:
Passeig de Gràcia o Catalunya

Amb cotxe:
Avinguda Diagonal i baixar per c. Balmes fins el c. Diputació.
Es podrà aparcar al mateix Seminari.
ORGANITZEN

Dissabte, 22 de novembre de 2014
Seminari Conciliar de Barcelona
c. Diputació, 231

XXI JORNADA DE RELIGIOSES/OS EN BARRIS OBRERS I POPULARS

IMPORTANT

Per inscriure’s a la Jornada dirigiu-vos
Secretaria de Pastoral Obrera
Telf. 933 011 568
pastoralobrera@arqbcn.cat

Un any més acollim la Jornada de Religioses i Religiosos en barris obrers i ambients populars.
Des de la Coordinadora de Religioses i Religiosos, conjuntament amb la URC, se’ns convoca a
aquesta trobada anual de reflexió, formació, convivència i diàleg amb Déu.

Les comunitats eclesials, associacions i moviments apostòlics no sols potenciaran la presencia de llurs associats en les realitats temporals, com a exigència del seu propi baptisme, si no que ajudaran a fer-ho des de valors i
criteris evangèlics, com un llevat que dinamitza, com una llum en el portallànties i com a ciutat construïda sobre la muntanya que anuncia la Bona Notícia
de Crist, el Senyor, potenciant la formació integral de la persona, l’opció pels
sectors més pobres del món obrer i el discerniment cristià dels esdeveniments i de les pròpies actuacions.
(POTE, proposta núm.14)

Les comunitat eclesials, associacions i moviments apostòlics, en l’exercici de
llur missió evangelitzadora, denunciaran les situacions d’injustícia o d’explotació, tant individuals com col·lectives, contraries al Pla de Deu
(POTE, proposta núm.15)
En Jaume Botey (historiador, teòleg i antropòleg cristià) ens farà un anàlisi de la realitat entorn
les iniciatives a la nostra societat que han sorgit, i estan sorgint, com a resposta a la situació de crisi que patim actualment. Recollirem aquelles llavors socials i evangèliques a
les que ens hem de sentir cridades a participar. Analitzant les causes profundes de la desigualtat social, tot descobrint com influeixen en les persones, quines víctimes crea i senyalant alhora
els valors, les aspiracions i els esforços, prendrem consciència de l’actuació de l’Esperit de Déu,
que anima i mou llurs esforços i llurs lluites (POTE, proposta núm. 21)

Amb el visionat del documental “Homenatge a Catalunya II” aprofundirem, amb testimonis reals, en l'anàlisi d'aquesta realitat. Un recull d'històries sobre la construcció d'un altre món més
solidari, més sostenible i descentralitzat.
Així doncs, us esperem el proper 22 de novembre de 2014 per fer aquesta mirada sobre els
presents “signes del temps” en els que Déu ens parla, per seguir transformant la realitat segons
el projecte del seu Regne. La Jornada pot ser un bon mitjà per a fer-ho col·lectivament.
Us esperem!

09:30h Acolliment
10:00h Benvinguda i presentació

PROGRAMA

PRESENTACIÓ

En el marc del XX aniversari de l’aprovació del document marc de la PO “La Pastoral Obrera de
tota l’Església” aprofundirem en dues de les seves propostes:

Pregària
10:30h Ponència: “Llavors socials:
signes del Regne de Déu”
11:30h Aclariments
12:00h Descans
12:30h Documental: “Homenatge a
Catalunya II”
14:00h Dinar

15:00h Cafè-diàleg
16:30h Eucaristia
Comiat

