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Material previ 

 

Volem començar donant-vos la Benvinguda a la vostra trobada: la 

Trobada diocesana d’adolescents i joves. Van passant els dies i 

s’apropa la data del 26 de gener del 2013. És bo, que individualment o 

en grup, segons la teva situació, puguis trobar una estona per a 

preparar-te per a questa Trobada; en alguns casos serà el catequista o 

animador que pensarà com fer-ho amb el grup que acompanya, i en 

altres casos, en joves més adults, potser caldrà accentuar un treball 

més personal. Conscients de la pluralitat de situacions pastorals a la 

nostra diòcesi hem decidit oferir-vos un recull de materials, per a que 

vosaltres pugueu escollir aquell que sigui més adient per a la vostra 

realitat. Com sempre, si trobeu a faltar alguna cosa ens ho dieu a 

joventut@bisbatsantfeliu.cat. 

 

Els objectius de la nostra Trobada giren al voltant de l’Any de la Fe, i 

voldríem poder-nos preguntar: què és la Fe, com la rebem, com la 

testimoniem, com canvia la nostra vida. Juntament amb això voldríem 

aprofitar l’oportunitat d’aquest Any de la Fe per a poder conèixer una 

mica més els sants i les santes de la nostra diòcesi. I tot això amb els 

peus i el cor ben posats en el temps que estem vivint, on els 

adolescents i joves, també pateixen la crisi econòmica, social i moral. 

 

Abans del dia 26 de gener, també haureu de preocupar-vos d’algunes 

qüestions pràctiques: com anem fins a Sant Esteve Sesrovires, l’horari 

de la Trobada, a quina part de la Trobada participem, com ens 

inscrivim, l’autorització pels menors,... 

 

A continuació el recull de materials: 

1. Vídeo de presentació del Congreso de Pastoral Juvenil. 
http://www.youtube.com/watch?v=evA8EDOe66g 

2. Vídeo de presentació de l’Any de la Fe de la Delegació 

diocesana de Pastoral Juvenil de Barcelona. 
http://vimeo.com/51818658 

3. Entrevista a un religiós. Fra Hervoje Vranjes. 
http://www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove/contingut.php?id=279&any=2013 

4. Carta de Taizé 2005. 
http://www.bisbatsantfeliu.cat/uploads/recursos/contingut/1728/ca/CARTA_de_Taize_2

005.pdf 

5. Article sobre la Invitació a la fe. 
http://www.bisbatsantfeliu.cat/uploads/recursos/contingut/1729/ca/Invitacio_a_la_Fe.p

df 

6. Fitxes YOUCAT. 
http://www.bisbatsantfeliu.cat/uploads/recursos/contingut/1732/ca/8_youcat.pdf 

7. Sants i santes de la diòcesi. 
http://www.bisbatsantfeliu.cat/uploads/recursos/agenda/delegacio_joventut/1557/ca/M

aterial_de_santfeliuJove_Any_de_la_Fe.pdf 

 

Ens retrobem a Sant Esteve Sesrovires. Ah! quina és la teva estrella?!!! 
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