ASSOCIACIÓ DE SALESIANS COOPERADORS
Inspectoria Mare de Déu de la Mercè
Barcelona

Guió per a la comunicació de l’apostolat entre els SS.CC.
1. Objectiu.
 Comunicar i compartir la pròpia vivència apostòlica amb els germans del grup/centre.
 Prendre consciència (a nivell local i provincial) del potencial apostòlic dels germans SS.CC.
2. Desenvolupament de la sessió.
a) Previ a la sessió
 En una sessió prèvia es presenta aquesta activitat formativa de grup/centre i es fixa data.
b) Durant la sessió.
 Pregària (per demanar un ambient fraternal, sincer i d’interès).
 Cada SS.CC. comunica amb senzillesa i sinceritat a dos nivells (és convenient haverse’ls
preparat prèviament):
o descriptiu:
§ Formació personal (estudis, cursos i altres coneixements autodidactes).
§ Apostolat, compromís, voluntariat (família i altres apostolats –actuals/passats).
§ Experiència laboral o professional (en què treballo actualment, o en el passat).
§ Què crec que puc oferir al Centre Local i a l’Associació?
o vivencial:
§ Per què faig aquest apostolat (motivacions)?
§ Exigències que em demana aquest apostolat (horaris, formació...).
§ Dificultats que em trobo.
§ Criteris que il·luminen els meus compromisos (per què aquest tipus d’apostolat
i no d’altres).
 El coordinador/a de centre (o una persona en qui hagi delegat) anotarà la part descriptiva més
destacable de cada SS.CC. Aquestes anotacions les farà en la fitxa “Experiència apostòlica dels
germans SS.CC.” (que s’adjunta).
NOTA IMPORTANT: si el prendre nota de les “dades descriptives apostòliques” en la mateixa sessió dóna una
sensació massa burocràtica/fiscalitzadora és millor ser dicret. Cal però enginyar una estratègia per tal de retenir la
informació més rellevant per després reproduirla en la “fitxa”.





Preguntes i aclariments (un cop acabada l’exposició de cada SS.CC.).
Ressò i valoració final de la sessió.
Comiat i acció de gràcies.

NOTA: si algun SS.CC. no pogués assistir en aquesta sessió, farà la comunicació personal en una altra
reunió de grup/centre.
c) Després de la sessió
 El coordinador/a (o persona en qui hagi delegat) envia les fitxes al secretari inspectorial a finals
del 2n trimestre.
 Joc de “IDENTITY” (el farem, en plan macro, el dia de l’assemblea de fi de curs).
3. Temps i material.
 Es calcula que cada SS.CC. pot disposar d’uns 10’ per fer la seva comunicació.
 Tantes fotocòpies de la fitxa “Experiència apostòlica dels germans SS.CC.” com membres del
grup/centre.

