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QUÈ CERQUEU ? CERQUEM JUNTS ?
1. Introducció:
– Començo No tant per la meva experiència sinó per la INTUÏCIÓ del
P. Caffarel per esbrinar si realment he entès aquest carisma original que
ens ha aportat el P. Caffarel.
– I, alhora, ho vull fer des de la perspectiva de prevere, de consiliari, que
és el lloc que represento en aquesta Taula Rodona:
“El carisma fundacional”, conferència pronunciada pel P. Caffarel a Chantilly, el 3 de maig de 1987
recull el relat dels inicis. Fou la llavor que duia el dinamisme que ha llençat el Moviment.
“Un dia, durant el mes de març de 1939, una dona casada em va venir a veure per demanar-me
que l’ajudés a caminar en la vida espiritual; naturalment, vaig dir-li que sí. Quinze dies més tard
va demanar-me que rebés el seu marit; un mes després tots dos van demanar-me si podia acceptar
de reunir-me amb unes altres tres llars amigues que volien progressar en la vida cristiana”.
– Com ha entès el Moviment la figura del prevere acompanyant, del consiliari? Com s’ha preservat
aquesta INTUÏCIÓ DEL P. CAFFAREL?
▪ El Consiliari en els EMD: Guia dels Equips de la Mare de Déu (2001):
Cada equip s’ha d’assegurar un consiliari,
compleix la funció sacerdotal;
permet el retrobament dels dos sagraments;
(altrament assegurar un acompanyant espiritual temporal.)
2. El Consiliari en els EMD:
Com ha arribat aquí aquesta INTUÏCIÓ del P. Caffarel?
Com s’ha desplegat al llarg d’aquest temps?
Què ens han llegat els ESCRITS?
Buscant en les arrels del Moviment trobem:
–La Carta Fundacional: (1947)
▪ Col·laboració
▪ Aportació espiritual i doctrinal,
–Complement a la Carta:
▪ Fer present a Crist com a cap de la Comunitat.
–Dossier: El prevere consiliari, conseller espiritual: (2006)
▪ Elegir un prevere consiliari és una opció fonamental
▪ Forma part totalment de l’Equip
▪ Dues formes de sacerdoci:
▪ Lligant Cap i Cos de l’església
▪ Església és una comunió
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3. Què ens cal fer? Paper i missió del Consiliari:
Aquí vull desplegar els camins d’anada i tornada. Els itineraris del Rol del Consiliari:
–De l’Equip al Consiliari:
* Consiliari de tot l’equip, de cada membre, de cada parella,
* la seva presència és bàsica a les reunions,
* que escolti totes les opinions per poder assolir unes bones conclusions
* ha de fer de moderador, equilibrant les diferents marxes del grup i de les parelles, tenint en
compte els diferents ritmes.
* ha de ser columna vertebral de l’equip: NO el responsable; SÍ, el do de la responsabilitat
* ha de ser pacient i parlar quan calgui: tothom espera una paraula, encara que sigui a la
cloenda.
* engrescador, animar a buscar noves fites; no tancar-nos en nosaltres mateixos; obrir-nos al
Moviment i a l’Església.
* esperançador; especialment en moments tensos i difícils, amb paraules de coratge
* animador de la pregària , individual, en parella i en grup.
–Del Consiliari a l’Equip:
* coneixement de la vida familiar; tant positiu com negatiu, amb totes les connotacions.
* Obertura: que comparteixi les seves vivències al grup. Els importen a l’Equip , i molt!
* acolliment; que se sentint un membre més de la família
* paciència, temps d’espera,
* col·laboració, sabem que podem demanar sempre la seva ajuda.
4. Perfil d’un consiliari
Quin és el perfil que s’espera d’un Consiliari? Quin és el perfil que cal “cercar” junts?
▪ Un company de camí
▪ Un col·laborador de tots
▪ Un amic
▪ Fa estimar el silenci i la pregària
▪ Ajudar a créixer i formar-se
▪ Crea vincles de comunió entre:
els membres de l’equip, amb l’església i amb la societat
5. Conclusió:
I punt final:
▪ Ser bons PONTS!!!
Qui uneix dues ribes: la humana i la divina.
Jesucrist, l’exemple del millor pont (pontífex)
Antena desplegada;
valors que hi ha;
pregària i unió amb Déu
Home dels homes i home de Déu.
Qui facilita la trobada de tots amb Déu.
P. Gaspar Borda, O. Carm.
consiliari equips Terrassa 17 i 19. Sector Vallès
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