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Valores

altres propostes
sinodals que hi ha en el teu
bisbat? O et tanques amb el
teu grup, parròquia, moviment?. Podríeu fer un selfie
en una trobada diocesana
que expressi la gran pluralitat de la teva delegació?.
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fullness experience with
Jesus. Busca un espai
d’intimitat amb Jesus. Fes
un gapday with Jesus. Si
t’ha agradat, fes-ho amb
altres parish club.

Què entens per acollir?

Enumera set característiques. Dibuixa com seria una “llar d’acollida”.
Exposarem totes elles en
un marc virtual en la web
església.jove del SIJ.

nil: Quina proposta podries
realitzar? Tens una visió
per a moure el cor de tants
joves que hi ha al teu voltant? Series capaç de sortir
de la teva àrea de confort?
Com faries per incloure a
tothom?; T’animaries a fer
un campionat de futbol,
un concurs de cuina, una
romeria, peregrinació, o alguna activitat que mogués
als joves de la teva ciutat
a participar de manera
global?
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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.

Què vol dir: la pastoral

ha de ser missionera? Fes
un vídeo amb el teu parish
club i enviar-ho al SIJ. Ho
posarem a la web Església.jove; Proposa una activitat de qualsevol índole
que reflecteixi aquesta
missionalitat eclesial. A per
cert, la teva parròquia, el
teu moviment, la teva delegació,... és missionera?

El
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Proposem-nos

d’acompanyar:
Deixes que els teus
amics t’acompanyin a
l’instagram? Et deixaries
acompanyar per algú
que et promocioni, que
t’alliberi, que respecti la
teva llibertat i que et dugui a viure activament la
teva existència?

h

ser una
Església de Déu sostenible,
amant de la creació i en
comunió fraternal. Quina
proposta faries durant el
curs 19-20?

Parlem

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.

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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Capítol Setè:
La pastoral dels joves
Cant d’entrada: Worship.cat.
“Senyor pots moure les muntanyes”
https://www.youtube.com/watch?v=11doN8a1Gc8
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Amb aquesta fitxa volem col·laborar en
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Recorda

Acollim la Crist viu!

del SIJ farem un espai “music
and sport”. T’animes a oferir
una proposta?. Passa-ho al
SIJ.
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teu
parishfanclub
és un espai per repensar l’evangelització en el
món actual. Què faries
per proposar l’experiència
de Jesús? Quins passos,
gestos faries? Quins llocs
triaries? Quines paraules
escolliries?

La pastoral popular juve-

vivi

T’animes a fer un mind-

En la jornada de Montserrat

La recerca: T’animes a con-

vocar amics i amigues teves
per la trobada de joves a
Montserrat?. Es farà un crida
per grups i el que hagi portat més gent se li oferirà una
de les cançons worship.cat
a la trobada; A més, hi haurà
un concurs de “camisetes
Montserrat” amb la reacció dels companys d’ESO,
Batxillerat o Universitat
que exposareu el teu grup
a la trobada en la trobada;
A més a més, participa: El
“God minut gold” que consisteix en exposar l’atracció
de convocar a la trobada a
través d’un monòleg proper
i ple d’amor, ple de Déu.

ranking high school
diu el ranking mundial
d’aquest tipus d’entitats
eclesials. Com hauríem
de ser les high school
catòliques? Què els hi proposaries? Enumera cinc
objectius.
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creixement: Escriu
en un full una intensa experiència de Déu que reflecteixi la trobada amb el
Crist Ressuscitat.; A més a
més, fes una redacció en
un altre full com aquest
de Déu t’ha dut a estimar
els altres. Les vint més
aplaudides formaran part
d’un llibre publicat pel SIJ
i presentat en la trobada
de Montserrat.

La pastoral dels
joves

t

toral juvenil que participes?
Aportes novetats? Quines?
Entre les novetats pastorals
que aportes se n’escolliran
cinc i es presentaran a la
trobada de joves de Montserrat que organitza el SIJ.
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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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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.

CV202 La pastoral juvenil, tal com estàvem
acostumats a tirar-la endavant, ha sofert
l’embat dels canvis socials i culturals. Es
fa necessari aprofundir en la participació
dels joves en la pastoral de conjunt de
l’Església, com també en una major comunió entre ells en una millor coordinació
de l’acció.
CV203 Els mateixos joves són agents de
la pastoral juvenil, acompanyats i guiats,
però lliures per a trobar camins sempre
nous amb creativitat i audàcia.
CV205 Per altra banda, es desitjable recollir
les bones pràctiques: aquelles metodologies,
aquells llenguatges, aquelles motivacions
que han estat realment atractives per a
acostar els joves a Crist i a l’Església.
CV208 En el Sínode va aparèixer moltes
propostes concretes orientades a renovar
la pastoral juvenil i a alliberar-la d’esquemes
que ja no són eficaços perquè no entren
en diàleg amb la cultura actual dels joves.
CV209 La pastoral juvenil implica dues
gran línies d’acció. Una és la recerca (la
crida que atregui nous joves a l’experiència
del Senyor) i l’altra és el creixement (desenvolupament d’un camí de maduració).

CV218 En les nostres institucions necessitem
oferir als joves llocs propis que ells puguin
condicionar al seu gust, i on puguin entrar i
sortir amb llibertat, llocs que els acullin i on
puguin acostar-se espontàniament i amb
confiança a l’encontre d’altres joves tant en
les joies com tristeses.

falta que aprenguin a escoltar el sentir del
poble, a constituir-se en els seus portaveus
i a treballar per la seva promoció. Els líders
populars, aleshores, són aquells que tenen
la capacitat d’incorporar tothom, incloent
en la marxa juvenil els més pobres, febles,
limitats i ferits.

CV220 Els joves s’integraran millor a comunitats obertes, vives en la fe, desitjoses d’irradiar Jesucrist, alegres, lliures,
fraternes i compromeses.

CV234 En el Sínode es va exhortar a construir
una pastoral juvenil capaç de crear espais inclusius, on hi hagi lloc per a tot tipus de joves i
on es manifesti realment que som una Església de portes obertes.

CV221 L’escola és sens dubte una plataforma per a acostar-se als nens i als joves.
És un lloc privilegiat per a la promoció de
la persona, i per això la comunitat cristiana
li ha dedicat gran atenció. No als col·legis
que tenen fòbia al canvi.
CV224 Molts joves són capaços d’aprendre
a gustar el silenci i la intimitat amb Déu.
També han crescut els grups que es reuneixen per adorar el Santíssim o per pregar
amb la Paraula de Déu. És important aprofitar
els moments més forts de l’any litúrgic: Setmana Santa, Pentecosta i Nadal.
CV225 Una oportunitat única per al
creixement és el servei: ajudar altres
persones (especialment nens i pobres).

CV210 Respecte la recerca confio en la
capacitat dels mateixos joves que saben
trobar els camins atractius per a convocar.

CV228 En molts adolescents i joves desperta
especial atracció el contacte amb la creació, i
són sensibles envers la cura de l’ambient.

CV212 Pel que fa al creixement vull fer
un important advertiment: després
d’haver fet una experiència amb el jove
se’l carrega de formació que el duu a
l’avorriment i perden el foc del trobament amb Crist. Primer de tot mirem de
suscitar i fer arrelar les grans experiències que sostenen la vida cristiana.

CV229 Hi ha regals de Déu que són sempre actuals, que contenen una força que
transcendeix totes les èpoques i totes les
circumstàncies: la Paraula del Senyor sempre viva i eficaç, la presència de Crist en
l’Eucaristia que ens alimenta, i el sagrament
del perdó que ens allibera i enforteix.

CV215 Per altra banda, qualsevol pla de
pastoral juvenil ha d’incorporar mitjans
i recursos variats per a ajudar els joves a
créixer en la fraternitat.
CV217 Crear llar, en definitiva, és crear família; és aprendre a sentir-se units als altres
més enllà de vincles utilitaris o funcionals,
units de tal manera que sentim la vida una
mica més humana. Crear llars, cases de comunió.
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CV230 A més de la pastoral juvenil habitual
que realitzen parròquies i moviments, és
molt important donar lloc a una pastoral
popular juvenil (pastoral més àmplia i flexible
que estimuli, on es mouen els joves reals,
aquests lideratges que l’Esperit Sant ja ha
sembrat entre ells)
CV231 Parlem de líders realment populars,
no elitistes o clausurats en petits grups de
selectes. Perquè siguin capaços de generar
una pastoral popular en el món dels joves fa

Aquesta acció d’interpretar la voluntat de Déu ho podeu compartir amb el grup.
CV206 <<La pastoral juvenil només pot ser sinodal (caminar junts) que implica una valorització
dels carismes que l’Esperit concedeix segons la vocació i el rol de cada un dels membres (de l’Església),
mitjançant un dinamisme de coresponsabilitat. Animats per aquest esperit, podrem encaminar-nos
cap a una Església participativa i corresponsable
(DF 123)>>

CV238 Les diverses manifestacions de pietat
popular, especialment els pelegrinatges, atrauen
gent jove que no sol inserir-se fàcilment en les
estructures eclesials.
CV239 Vull recordar que no fa falta recórrer
un llarg camí perquè els joves siguin missioners. Fins i tot els més febles, limitats i ferits
poden ser-ho de la seva manera.
CV241 Els joves són capaços de crear
noves formes de missió, en els àmbits més
diversos. Per exemple les xarxes socials.
CV242 Els joves necessiten ser respectats
en la seva llibertat, però també necessiten
ser acompanyats. La família hauria de ser el
primer espai d’acompanyament. La pastoral
juvenil proposa un projecte de vida des de Crist.
CV243 La comunitat té un rol molt important en l’acompanyament dels joves, i és
la comunitat sencera la que ha de sentirse responsable d’acollir-los, motivar-los,
encoratjar-los i estimular-los.
CV246 Els mateixos joves ens descriuen les
característiques de l’acompanyament: un autèntic cristià compromès amb l’Església i amb
el món, que busqui constantment la santedat,
que comprengui sense jutjar, que sàpiga escoltar activament les necessitats dels joves i
pugui respondre’ls amb gentilesa, que sigui
molt bondadós, i conscient de si mateix, que
reconegui els seus límits i que conegui l’alegria
i el sofriment que tot camí espiritual comporta.
Els acompanyats no hauríem de dur els joves a
ser seguidors passius, sinó més aviat a caminar
al seu costat, deixant-los ser els protagonistes
del seu propi camí. Han de respectar la pròpia
llibertat que el jove té en el seu procés de discerniment i oferir-los eines perquè ho facin bé.

CV226 <<Del tot peculiar és la importància de la música ,que
representa un veritable ambient en què els
joves estan constantment immergits, com
també una cultura i un
llenguatge capaços de
suscitar emocions i de
plasmar la identitat (DF
47)>>.

CV219

<<L’amistat i les relacions
ofereixen l’oportunitat de reforçar
competències socials i relacionals en
un context en què no s’avalua ni es
jutja la personal. L’experiència de grup
consisteix al seu torn un recurs per a
compartir la fe i per a ajudar-se mútuament en el testimoniatge (DF 36)>>.

CV224

<<En
diversos
contextos els joves catòlics
demanen propostes de
pregària i moments sacramentals que incloguin la
seva vida quotidiana en una
litúrgia fresca, autèntica i
alegre (DF 51)>>.

CV227

<<És igualment significativa la rellevància que té entre
els joves la pràctica esportiva, les
potencialitats de la qual en clau
educativa i formativa l’Església
no ha de subestimar, ans mantenir una sòlida presència en
aquest camp (DF 47)>>

CV247

<<Les
institucions
educatives de l’Església són
un
àmbit
comunitari
d’acompanyament
que
permet d’orientar molts
joves,
sobretot
quan
miren d’acollir tots els
joves, independentment
de les seves opcions religioses, provinença cultural i situació personal,
familiar o social (DF 15)>>.

CV233 <<Som cridats a
invertir en els joves en la
seva audàcia i a educarlos perquè assumeixin
les seves responsabilitats, segurs que fins i tot
l’error, el fracàs i les crisis són experiències que
poden enfortir la seva
humanitat (DF 70)>>.

CV235 <<Ha d’haver-hi lloc també per a tots aquells que tenen
altres visions de la vida, professen
altres credos o es declaren aliens a
l’horitzó religiós (DF 117)>>
CV237

CV244 <<En el Sínode molts
han fet notar la mancança de
persones expertes i dedicades
a l’acompanyament. Creure en
el valor teològic i pastoral de
l’escolta implica una reflexió
per a renovar les formes amb
que s’exerceix habitualment el
ministeri presbiteral i revisar
les seves prioritats (DF 9)>>.

<<Jesús
camina
amb els dos deixebles (Lc
24,13-35) que no han comprès
el sentit del que ha passat i
s’estan allunyant de Jerusalem i de la comunitat. Per tal
d’estar en la seva companyia,
recorre el camí per ajudarlos a reconèixer el que estan
vivint, a interpretar a la llum de
les Escriptures els esdeveniments que han viscut i elegir
d’emprendre de seguida el
camí per tornar a la comunitat i compartir l’experiència
del ressuscitat (DF 4)>>.

