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teu parish team i visualitza
amb la mímica (res de paraules) quin és el teu somni.
Els teus companys ho hauran d’esbrinar.
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mal tiempo, buena
cara. Podries compartir
algun moment d’aquests
en una de les jornades de
la delegació de joventut?.
O aquestes cicatrius no
et deixen tirar endavant i
millor no dir res?
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Que

significa: “Cal perseverar en el camí dels
somnis”?. A més dels ingredients de l’esperança,
paciència,
compromís,...
quin ingredient hi afegiries
per obtenir el teu somni?
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La família i els amics, se-

Anem

a fer una experiència ultra plus de
pregària. Demana al mossèn
de la teva parròquia que us
deixi les claus i us quedeu a pregar tota la nit
dins l’Església. Horari
22:00 sopar i preparar
Vetlla. 00:00 Inici ultra plus
prayer fins a les 03:00; És
fa un pica-pica fins a les
04:00; després fins a les
06:30 es prega. Podeu
utilitzar espais de silenci,
cançons worship.cat, lectura de la Paraula de Déu,
números de la Christus
Vivit, obrint detalls que se’t
donen i t’ajuden a reflexionar sobre la trobada real
amb Jesús.
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gons les estadístiques, són
els pilars de qualsevol de
nosaltres. Amb un hastag
com ho explicaries. Comparteix-ho a l’instragram.
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Sigues testimoni de la fe en
Jesús. Comparteix dos “Crist
Experience” i la reacció dels
companys ateus, agnòstics,...
o batejats “with name but
without faith and compromise”.

Et

proposem amb el teu
parish team de fer una acció en
favor del bé comú, i que sigui
possible. Quina creativitat et suggereix? Seràs
capaç de transformar els
cors de tants joves que
viuen al teu costat? I el
cor d’altres persones?.
Quin
impliquem-nos
faries? T’animes a compartir-ho a les xarxes.
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Acollim la Crist viu!

Amb aquesta fitxa volem col·laborar en

l’acollida que fas d’aquest document de
l’Església. Té com a nom Christus vivit, i és
una exhortació apostòlica, un document
que ha escrit el papa Francesc amb data
del 25 de març del 2019, en continuïtat amb
el Sínode dels Joves, la fe i el discerniment
vocacional.
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Escollir

A continuació teniu algunes propostes. Sempre serà bo parlar-ho amb el grup, o amb la persona que
t’acompanya. I fins i tot, podeu tenir altres idees.
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Iferéslaclar,
tot plegat cal fer-ho aterrar a la pròpia vida. A la nostra vida hem d’expressar que escollim
voluntat de Déu, que escollim viure tal com anem descobrint i aprenent de Déu.
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Dibuixa’t com una porta

T’oferim una fitxa per a poder submergir-te
en cadascun dels capítols d’aquest document, i ho farem amb tres accions: reconèixer, interpretar i escollir. També hem
seleccionat una cançó dels Worship.cat
per a animar a la pregària. I finalitzarem
cada fitxa amb una estona de pregària i
recollint allò que l’Esperit Sant hagi suscitat en nosaltres.
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Què vol dir que els som-
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Jesús

acull a tothom.
Participa en una activitat
de la delegació oberta a
tothom i que t’ajudi a veure
la pluralitat de l’església
diocesana.
No
t’aïllis.
Veuràs quina riquesa hi
ha en el teu bisbat. També
obre’t a les activitats DPJ.
T’esperem a Montserrat a
la “trobajove”.
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Última acció d’aquest capí-

tol: donar testimoniatge de
l’Evangeli a tot arreu: Ai de
mi si no anunciés l’Evangeli
(1Co 9,16). Dona’t a coneixe’t
als teus amics per mitjà de
les teves paraules i per mitjà
del teu testimoniatge. Què
creus que els resultaria més
fàcil o més difícil?.

h

és, com molt bé
saps, un “amigazo”. Quan
parles, pregues amb Ell
que li comentes?. Amb el
parish team escriviu en
paper que li dius i posaho en una panera. En una
altra agafa un fragment de
la Paraula de Déu que hem
vist i que t’anima a pregar
(És el joc Déu et parla i
Déu t’escolta).

Recorda

Posa’t la cançó de l’inici i a l’acabar donar gràcies a Déu per tot allò que has reflexionat i pregat.
I sobretot, anota’t a la Llibreta de Vida o on creguis oportú quelcom que has viscut i que t’ha fet
sentir, créixer, reflexionar, pregar, estimar.
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Capítol Cinquè:
Camins de joventut
Cant d’entrada: Worship.cat.
“Feliços vosaltres els misericordiosos”
https://www.youtube.com/watch?v=GiHDN78Ns14
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nis (futur) ha d’anar acompanyat de present. Podríeu
organitzar una obra de
teatre que escenifiques
això. T’animaries a presentar-la a la jornada SIJ de
joves que organitzarem a
Montserrat?

Jesús
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oberta als petits regals de
Déu. Quins hi posaries?.

Interpretar

Reconèixer
En aquesta primera acció fixarem la mirada en el text del document. A con-

Ara caldrà que ens deixem una estona de silenci per a llegir alguns textos bíblics.

tinuació tens alguns fragments... no et conformis només amb aquests, potser
t’animen a llegir el capítol sencer. Ja ho aniràs veient com al llarg d’aquest capítol, i de la mà de molts personatges bíblics, intentem reconèixer què ens diu la
Paraula de Déu sobre els joves.

És una lectura que ens porta a respondre unes preguntes. Per exemple: al punt
8, llegim del primer llibre de Samuel: “Parleu, Senyor, que el vostre servent us escolta”; podem preguntar-nos, si escoltem al Senyor i com ho fem. Hem destacat
algunes cites bíbliques, que vosaltres podeu transformar en preguntes i que us
ajudaran a establir un diàleg entre la vostra vida i la Paraula de Déu.

CV134 Com es viu la joventut quan ens
deixem il·luminar i transformar pel gran
anunci de l’Evangeli?.
CV135 Déu és l’autor de la joventut i
ell obra en cada jove. La joventut és un
temps beneït per al jove i una benedicció
per a l’Església i el món.
CV136 En l’època de Jesús la sortida de
la infantesa era un pas summament esperat en la vida.
CV138 L’amor de Déu i la nostra relació
amb Crist viu no ens priven pas de somiar.
CV139 El jove camina amb dos peus
com els adults, però a diferència dels
adults, que els tenen paral·lels, en posa
un davant de l’altre, disposat a anar-se’n,
a partir. Sempre mirant cap endavant.
CV140 Alguns joves rebutgen aquesta
etapa de la vida perquè voldrien continuar essent nens.
CV141 En contra els somnis que mobilitzen decisions, sempre existeix
l’amenaça del lament.
CV142 Cal perseverar en el camí dels
somnis amb paciència, compromís,... tot
superant l’ansietat.
CV143 Joves, no renuncieu a la cosa
millor de la vostra joventut, no observeu la vida des d’un balcó.
CV144 Aquesta projecció cap al futur
no significa pas que els joves esquivin el
present.
CV146 Agrair a Déu els petits regals de
la vida.
CV147 La Paraula de Déu et convida
a viure el present, no sols a preparar el
demà.
CV148 El cardenal Van Thuân va optar
per viure el moment present reblint-lo
d’amor.
CV149 Viure el moment present acceptant els moments durs, que han de ser
viscuts a fons per arribar a aprendre’n el
missatge.
CV150 Arribaràs al fons de la teva joventut si vius en amistat amb Jesús.
CV151 L’amistat és un regal de la vida i
un do de Déu.
CV152 L’amistat no és una relació fugaç
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sinó estable, ferma, fidel, que madura
amb el pas del temps.
CV153 És tan important l’amistat que
Jesús mateix es presenta com a amic.
CV154 L’amistat amb Jesús és indestructible. Ell mai no se’n va, encara que a
vegades sembla que fa silenci.
CV155 Amb l’amic parlem, compartim
les coses més secretes. Amb Jesús també hi conversem. La pregària és un desafiament i una aventura.
CV156 Resant és possible arribar a experimentar una unitat constant amb ell,
que supera tot el que puguem viure amb
altres persones.
CV157 Jesús pot unir tots els joves de
l’Església en un únic somni capaç d’acollir
a tothom.
CV158 Els joves han de buscar un desenvolupament integral (físic, psíquic i
espiritual).
CV159 Busca el teu creixement espiritual.
Això no vol pas dir perdre l’espontaneïtat,
la frescor, l’entusiasme, la tendresa.
CV160 Cada etapa de la vida engloba
valors que no poden passar per alt.
CV161 Créixer és conservar i alimentar
les coses més precioses que et regala la
joventut, però al mateix temps és estar
obert a purificar el que no és bo i a rebre
nous dons de Déu.
CV162 Tu has de descobrir qui ets i desenvolupar la teva manera pròpia de ser
sant, més enllà del que diguin i opinin els
altres.
CV163 El teu creixement espiritual
s’expressa primer de tot creixent en
l’amor fratern, generós, misericordiós.
CV164 Quan un trobament amb Déu
s’anomena èxtasi és perquè ens treu de
nosaltres mateixos i ens eleva, captivats
per l’amor i la bellesa de Déu. Però també
podem ser atrets de nosaltres mateixos
per a reconèixer la bellesa amagada en
cada ésser humà, la seva dignitat, la seva
grandesa com a imatge de Déu i fill del
Pare.
CV165 Les ferides rebudes poden dur-te
a la temptació de l’aïllament, a replegarte sobre tu mateix, a acumular rancors,
però no deixis mai d’escoltar la crida de
Déu al perdó.

CV166 A vegades tota l’energia, els
somnis i l’entusiasme de la joventut s’afebleixen per la temptació de
recloure’ns en nosaltres mateixos, en els
nostres problemes, sentiments ferits. No
deixis que això passi.
CV167 Déu estima l’alegria dels joves i els
invita a que aquesta es visqui en comunió fraterna.
CV168 Joves compromesos amb els altres malgrat visquem davant un món tan
ple de violència i egoisme.
CV169 Proposo als joves anar més enllà
dels grups d’amics i construir l’amistat
social, buscar el bé comú.
CV170 El compromís social és un tret específic dels joves d’avui.
CV171 Avui, gràcies a Déu, els grups
de joves en parròquies, col·legis, moviments o grups universitaris solen
sortir a acompanyar ancians i malalts,
o visiten barris pobres, o surten junts a
auxiliar els indigents en les anomenades
nits de la caritat.
CV172 Molts joves participen en programes socials orientats a la construcció
de cases per als qui no tenen sostre, o
al sanejament de llocs contaminats, o
recol·lecció d’ajudes per als més necessitats.
CV173 Alimentats amb l’Eucaristia, es
demana als joves que es col·loquin sempre en el lloc del servei.
CV174 Vull encoratjar-te a aquest compromís, perquè sé que el teu cor, cor jove,
vol construir un món millor.
CV175 Enamorats de Crist, els joves
són cridats a donar testimoniatge de
l’Evangeli a tot arreu, amb la seva pròpia
vida.
CV176 El valor del testimoniatge no vol
pas dir que s’hagi de callar la paraula. Per
què no parlar de Jesús, per què no explicar als altres que ell ens dona forces per
a viure, que és bo de conversar amb ell.
CV177 A on es envia Jesús? Ens envia a
tothom
CV178 La missió no és fàcil ni còmoda.
Vosaltres, joves, sou l’ara de Déu, que us
vol fecunds. Perquè és donant com es
rep, i la millor manera de preparar un bon
futur és viure bé el present amb donació
i generositat.

Aquesta acció d’interpretar la voluntat de Déu ho podeu compartir amb el grup.
CV136 <<D’aquí que Jesús, quan va retornar la vida
a una nena, li féu fer un pas més, la promogué i la
convertí en noia (Mc 5,39-41)>>.

CV144 <<Fill meu, en
la mesura que puguis,
tracta’t be. No et privis
del bon dia que passa
(Sir 14.11.14). Jove viu la
joventut amb alegria,
sigues feliç mentre ets
encara jove. Allunya
del teu cos el sofriment
(Coh 11,9-10). Perquè és
Déu qui ens proveeix
de tot amb abundància perquè en fruïm
(1Tm 6,17)>>.

CV140 <<La joventut és
l’edat de les decisions i precisament en això consisteix
el seu atractiu i la seva major
comesa. Els joves prenen decisions en l’àmbit professional,
polític, ... (DF 68)>>.

CV137 La joventut està marcada per
somnis que van prenent cos, per relacions que adquireixen cada vegada més
consistència i equilibri, per intents i experimentacions que construeixen la vida
(DF 65)>>.

CV147 <<No us preocupeu pel
demà, que el demà ja s’ocuparà d’ell
mateix. Cada dia en té prou amb
els seus maldecaps (Mt 6,34)>>.

CV158 <<Joves, us escric a
vosaltres: sou forts. La Paraula de Déu està en vosaltres (1Jn 2,14)>>.

CV159 <<La justícia, la fe, l’amor,
la pau (2Tm 2,22); recordo l’amor
que em tenies de jove, com
m’estimaves al temps de les
noces. Em seguies pel desert
(Jr 2,2)>>.

CV163 <<Que el Senyor faci créixer
fins a vessar l’amor que us teniu els
uns altres i a tothom

CV156 <<Ja no sóc jo qui
visc, és Crist qui viu en mi
(Ga 2,20); Caminava amb ells
(Lc 24,15)>>.

CV151 <<Per això un amic
fidel no es compra a cap
preu (Sir 6,15)>>.

CV153 <<Ja no us dic servents. A
vosaltres us he dit amics (Jn 15,15);
I si bé ell ja és plenament feliç
ressuscitat, és possible de ser
generosos amb ell, ajudant-lo a
construir el seu Regne en aquest
món, essent els seus instruments
per a dur el seu missatge i la seva
llum i, sobretot, el seu amor als altres (Jn 15,16); Veniu i ho veureu, els
digué i ells hi anaren i veieren on
s’estava (Jn 1,39)>>.

CV162 <<Hi ha testimonis
que són útils per a estimular-nos i motivar-nos, però
no perquè provem de copiar-los, perquè això fins
podria allunyar-nos del
camí únic i diferent que el
Senyor té per a nosaltres

CV173 <<Com els miracles de
Jesús, els pans i els peixos dels
joves poden multiplicar-se (Jn
6,4-13); igual que en la paràbola,
les petites llavors dels joves es
converteixen en arbre i collita (Mt
13,23.31-32); Feu el que ell us digui

(GE 11)>>.

(Jn 2,5)>>.

(1Te 3,12)>>.

CV167 <<Fa més feliç donar que rebre (Ac 20,35) i Déu estima el
qui dóna amb alegria (2Co 9,7); alegreu-vos amb els qui estan
alegres (Rm 12,15)>>.

CV176 <<Ai de mi si no anunciés
l’Evangeli (1 Co 9,16)>>.

