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Jornada d’animadors a banyoles 

 FOTOS   

El dissabte 22 de febrer, més d’un centenar d’agents de pastoral –catequistes de confirmació, animadors de grups de 
joves, monitors, preveres i responsables de pastoral de les escoles, entre d’altres– es van aplegar a la jornada d’ani
madors prèvia a l’Aplec de l’Esperit que se celebrarà el dissabte 7 de juny d’aquest any amb el lema «És el Senyor» (Jn 
21,7). En el transcurs de la trobada, que va tenir un to fratern i distès, hi va haver moments de pregària, reflexió, tre
ball en grups i una proposta lúdica. Continuar llegint ● 
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Resso de la trobada d’animadors 

     TEXTOS I ÀMBITS 

 

       Les Benaurances Mt 5,1-12  (Àmbit social, voluntariat)  

–Diferència entre solidaritat i caritat. La caritat és el que distingeix l’Església la qual actua amb amor i té en compte la necessitat del 

germà. No som una ONG.  

–L’aspecte social està inserit en el procés catequètic. Hauria de donar-se des de petits, des de la catequesi d’infants. Diverses activi

tats: apadrinament d’avis, aprenentatge i servei, implicació al barri, etc. Cal acompanyar les experiències.  

–Repte: Hi ha mancança d’experiència personal.  



  Noces de Canà Jn 2,1-12 (Àmbit: Amor, afectivitat, sexualitat) 

–Nosaltres tenim l’oportunitat de parlar com ningú parla als joves.  

–Reptes: Hem de parlar-los d’una manera pròxima i no espantar-se davant del que puguin explicar. 

–És important mostrar-los que les relacions són un projecte de vida 

–Cal descobrir el matrimoni com una gràcia. L’evangeli ens hi pot ajudar.  

 Jesús camina sobre l’aigua Mc 6, 45-50 (Àmbit: Raó, fe i ciència) 

–Nosaltres com a deixebles tenim els nostres projectes i il·lusions. A vegades els 

objectius són difícils d’assolir i passem per «tempestes».  

–Jesús ens enviar a cadascun de nosaltres, enmig la societat. 

–Repte: No hem tenir por. Deixem que Jesús pugi a la nostra barca!  

 Crida als deixebles Lc 5,1-11 (Àmbit: Vocació) 

–La vocació cal enfocar-la a totes les seves vessants, no només al sacerdoci. I veure 

també la vessant professional com a vocació. Com des de la meva professió sóc cri

dat/da a viure com a fill de Déu.   

–Jesús crida als pescadors en la seva vida ordinària, mentre feinejaven.  

–Ens pensem que som pescadors però nosaltres sovint som peixos i xarxes.  

–Pere es reconeix pecador. També el Papa Francesc ho ha dit que alguna ocasió.  

–El més important és veure per qui ho fem. 

 La tempesta calmada Mt 8,23-27 (Àmbit: Malaltia i patiment) 

–3 paraules claus de l’evangeli: Jesús dormia / Salva’ns / Per què sou tan covards? 

–Ens cal compartir experiències fetes 

–Paraules claus: Formació / Acompanyament / Pregar amb els malalts 

 Guarició del paralític Mc 2,1-12 (Àmbit: allunyats, missió, evangelitzar) 

–El jove també és un «paralític». No està en un cadira però està lligat a moltes altres coses.  

–Paraules claus: Entusiasme / Creativitat per atansar Jesús als joves / Acollida / Tenir fe en què Jesús pot guarir als joves.  



LA GUARICIÓ D’UN PARALÍTIC 
En els evangelis hi trobem una bona notícia. Una 
bona notícia que no s’iguala a cap d’aquelles que 
depenen de l’acció de l’home. Déu mateix et fa una 
promesa i t’assegura que no et defraudarà. Si con
centres la teva atenció i escoltes la Paraula troba
ràs el tresor més gran que pot trobar una persona 
humana. En aquest Evangeli se’ns mostra com Je
sús guareix la integritat de la persona: el cor i el cos.  

QUÈ DEIXEU A LA CREU? 
El papa Francesc ens estimula al seguiment de   
Jesucrist, però no ho fa de qualsevol manera.    
Durant la JMJ de Río de Janeiro ens va dirigir als 
joves un seguit interpel·lacions i missatges. Aquí 
teniu aquest missatge que pot ser un bon treball 
d’inici de la Quaresma.  

materials previs (febrer) 

SANT AGUSTÍ 
Sense algú que cregui no puc creure. Sense algú 
que tingui fe, jo no puc tenir fe. Els testimonis 
són això: persones que «han vist al Senyor» i 
viuen la seva vida segons el que significa aques
ta visió. Submergeix-te en l’apassionant biogra
fia de Sant Agustí, un jove que tenia el cor inqui
et i no va llançar la tovallola fins trobar la pau, 
fins trobar Jesús.  

http://www.aplec2014.cat/catequesis-himne
http://www.aplec2014.cat/materials/testimonis/
http://www.aplec2014.cat/materials/missatges-jmj-rio/
http://www.aplec2014.cat/materials/estudis-devangeli/
http://www.aplec2014.cat/catequesis-himne


 

RESSO de DELEGACIONS les 

Joves URGELL 

 

El cap de setmana del 8 i 9 de febrer, vint nois i noies dels 

grups de joves TXt «Tots per Tu» van anar a Andorra per 

a compartir un cap de setmana. Aquesta trobada té dos 

objectius: ser un espai de trobada de TXt's de diferents 

llocs del bisbat, i afavorir el coneixement sobre què signi

fica ser TXt i el compromís que se'n deriva. 

 

Els nois van poder gaudir el dissabte a la tarda d'una es

tona de patinatge sobre gel a Canillo. Pel matí es van 

conèixer, i van fer jocs diversos, a més d'aprofundir en 

què significa ser Txt. A la nit van celebrar de l'eucaristia. 

Durant la celebració els nois i noies van rebre el fulard 

com a TXt's a més de comprometre's a ser fidels als prin

cipis del grups: TXt per a jugar,  per a gaudir, per a escol

tar, per a ajudar, per a compartir, per a pregar, per a esti

mar, per a comprometre's, per a ser amics i per a tenir 

Jesús com a amic.  Diumenge van anar a Naturlandia. ●  

Joves TORTOSA 

 

Joves BARCELONA 

 

El dijous 20 de febrer una cinquantena de joves van res

pondre a la invitació dels seus amics al primer sopar Alpha 

universitari. Entre les taules es va crear un molt bon ambi

ent, i després d'una amena però incisiva xerrada sobre la 

recerca del sentit de la vida, van començar els apassionats 

debats a les taules. A les 23h s’acomiadaven convidant als 

joves comensals a repetir l'experiència dijous vinent. Mol

ta alegria en els organitzadors en veure l'èxit d'aquest pri

mer sopar, les converses a les taules i veure que els convi

dats sortien amb ganes de tornar.  

 

Simultàniament els joves més grans van fer el seu segon 

sopar Alpha, amb un bon número de nous convidats, i 

també van acabar la nit cansats però amb molta alegria. 

Felicitats a tots i no deixem de pregar per aquesta iniciati

va dels sopars Alpha, els fruits de la qual només Déu sap ●  

 

Vídeo-anunci del Sopar Alpha  

Sonen les guitarres, el vent ens acompanya com 

de costum, xisclen els més menuts, vinguts de 

diferents indrets de la diòcesi; la quietud del 

recinte de les Germanes Teresianes de Jesús 

s’interromp per uns dies. Floreixen les primeres 

amistats, es refermen les ja vives i es va accen

tuant cada cop un ambient més ple: ara ja hi 

som tots, te’ns has fet present. Pot començar 

l’aventura. ●  Continuar llegint 

http://www.youtube.com/watch?v=HnXHp77cNck
http://elpoudesicar.com/2014/02/02/convivencia-2on-3er-eso/


REFLEXIO  

FORMENT, E. ¡A vosotros jóvenes! San Agustín y santo Tomás de Aquino os hablan hoy 

L’autor comenta els consells per als joves i els estudiants dels dos grans gegants del pensament catòlic. Aquests són els 

seus destinataris principals; encara que aquest llibre és útil per a tothom: pa senzill, però molt nutritiu. 

 

El gran convers i gran educador sant Agustí es proposa amb aquests consells ordenar la vida dels joves segons la veritat i 

segons les virtuts. Acte seguit, amb quatre pinzellades, donem una introducció a alguns d’aquests consells.  

Així, diu: Entra dins teu i trobaràs Déu. L’home és un ser per 

a Déu. Déu és el desig de l’home. L’ésser humà té set d’infi

nit. L’home només en Déu aconsegueix la felicitat i la pau. 

Ens has fet, Senyor, per a Tu, i el nostre cor està inquiet fins 

que no descansa en Tu. L’amor és el pes de la vida. Estima, 

però estima bé. Estima i fes el que vulguis. No facis als al

tres el que no vulguis per a tu. Canta i camina. Canta: no

més hi ha alegria en la unió amb Déu. Camina: progressa 

sempre en el bé. Crist és el camí. La veritable llibertat és 

una llibertat per al bé. Que la teva llibertat col·labori amb la 

gràcia. Porta una vida ordenada: subjecta el cos a l’ànima, 

sotmet tot a Déu. Viu segons Déu i segons la seva llei: mo

deració, honradesa, puresa de cor, castedat, fortalesa, so

brietat, justícia, humilitat, misericòrdia, mansuetud, paciència, esperit de servei ... Coneix-te a tu mateix a fi de millorar la 

teva vida. Evita l’avarícia (cf. 1 Tim 6, 10), la supèrbia (cf. Si 10, 13), la ira injusta, la mentida, la hipocresia... Penedeix-te 

del mal, demana perdó. Tingues pau, tranquil·litat en l’ordre. «Demana per a tu i per a tots un cap sa, un esperit assosse

gat i una vida plena de pau». Viu amb dignitat i en harmonia amb tot i amb tots. Tingues bons amics, un sol cor i una  sola 

ànima. Estima’ls i fes-los el bé. Evita les males companyies. No tinguis enemics. Estima els enemics, reconcilia't amb ells. 

Sigues tolerant. En patir un mal o una temptació, tingues paciència. Cerca trobar-te amb Déu. Fes oració personal, devo

ta, íntima. Sigui Déu el teu gran amic. Respecta l’autoritat. Si ets una autoritat, serveix estimant, etc. 

Donem ara una breu introducció als consells de sant Tomàs sobre com estudiar. 1. En l’estudi no et precipitis, doncs ne

cessites paciència per a esperar el fruit de l’estudi. 2. L’estudi necessita silenci, absència de soroll, a fi de poder escoltar 

la veritat. 3. Forma’t una consciència moral pura, veritable. 4. Estigues sempre en oració, ja que el saber s’ordena al co

neixement de Déu. 5. Tingues vida interior, no siguis superficial. 6. Tingues bondat de cor, siguis amable amb tots. Això 

crea un bon clima per a l’estudi. 7. La curiositat desordenada desvia d’aconseguir un estudi profitós. 8. La familiaritat 

excessiva, impertinent, distreu de l’estudi. 9. La mundanitat (amor desordenat als honors, a les riqueses i als plaers) dis

treu de l’estudi. 10. Evita anar corrent d’un lloc cap a un altre. És «mandra activa» fer moltes coses i molt variades, en 

comptes d’esforçar-se a complir el deure. Aquesta mandra pot ser deguda a pena i disgust envers els béns espirituals i 

divins. 11. Imita la conducta dels sants, ja que tot acte ha de fer-se amb caritat. 12. Acull tota veritat, independentment 

de la seva procedència. 13. Entén el que llegeixes. Per conèixer amb plenitud procura conèixer l’essència i les causes. 

Evita la luxúria, doncs aquesta fa perdre el cap. 14. Aconsegueix certeses. 15. Acumula ordenadament tot el que puguis 

en l’armari del teu cap, com qui vol omplir el vas. L’ofici del savi és ordenar. 16. No vulguis anar més enllà dels teus límits 

cognoscitius. Tant la raó com la fe tenen els seus límits. 17. Sant Tomàs invita a seguir els bons exemples que l’han por

tat a formular aquests consells. 18. Fruits de l’estudi: la saviesa, el coneixement de la veritat i la resposta als grans inter

rogants. La saviesa serveix per a trobar el camí que porta cap al regne de Déu, el qual té la seva plenitud en el cel. 19. És 

necessari perseverar en l’estudi. L’estudi està ordenat a l’últim fi de la vida humana, perfecta felicitat, fruïció de tots els 

béns sense barreja de cap mal, coneixement de la veritat, visió beatífica, possessió de la Veritat. Simultàniament conei

xent i estimant, gaudint i lloant, per sempre. ● 
(Publicat a la revista El Bon Pastor. N. 49) 



 
 

 

«L'home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu» (Mt 4, 4) 

Dimecres vinent és dimecres de Cendra. Escoltarem les parau

les del Sermó de la Muntanya sobre l’almoina, el dejuni i l’ora

ció. El primer diumenge de Quaresma veurem Jesús en el        

desert, en dejuni i oració.  

 

En aquells llargs dies de solitud i de presència de Déu, Jesús ha 

albirat què significava ser Fill de Déu, des del punt de vista de 

Déu Pare. Al llarg de la seva vida tornarà moltes vegades a con

frontar amb el Pare l’experiència del seu baptisme i de la seva 

comprensió, en moltes estones de pregària.  Continuar llegint   

I Diumenge de Quaresma (9 de març) 

Jesús,  
que en aquesta Quaresma m'obri i descobreixi 
la saviesa i la força de la teva creu, 
Que ella em guiï i em condueixi 
En el meu treball amb la gent. 
Que ella acompanyi cada dia 
Les meves lluites i esperances.  
 
Et dono les gràcies, 
Jesús, Crist crucificat, 
Perquè tu ets la meva saviesa.  
 
CANT. Pare, tornem a Tu (Kairoi)  

En el suplement Vida Nueva Catalunya d’aquest mes de febrer podeu 

llegir el reportatge sobre l’Aplec de l’Esperit  i el treball conjunt que 

des de fa anys porta fent el SIJ com també un recull d’experiències de 

la pastoral juvenil a Catalunya.  Llegir + 
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