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TROBADA DIOCESANA D’ADOLESCENTS I JOVES 
 

Aquí teniu un senzill material per a preparar-vos per 

a la Trobada diocesana d’adolescents i joves. Això 

ha d’anar acompanyat de la invitació i la motivació 

als nois i noies; us pot ajudar el cartell, un senzill 

testimoni d’algú que hagi participat alguna vegada 

en la Trobada, recordar junts la darrere edició,... 

 

És una proposta bàsica que vosaltres (catequistes, 

animadors, monitors) haureu de complementar, si 

ho creieu convenient, amb alguna activitat. 

 

En paral·lel caldrà inscriure’s a la Trobada. Al lloc 

web de la Delegació trobareu el formulari per a fer-

ho. La inscripció a la Trobada és de tres euros, que 

s’entregaran el mateix dia. 

 

I abans d’anar a la Trobada haurem de pensar en el 

després. Us proposem dues accions: 

1. Participeu en alguna activitat de servei o voluntariat. És molt probable que a prop d’on esteu, 

tingueu alguna institució on pugueu participar. Si cal, us podem ajudar. 

2. A l’eucaristia del diumenge de la vostra parròquia feu un senzill testimoni presentant 

l’experiència viscuda a la Trobada; això pot anar acompanyat d’un mural, unes imatges,... 

 

Per resoldre qualsevol dubte envieu un correu electrònic a joventut@bisbatsantfeliu.cat. Tota la 

informació l’anireu trobant a www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove 
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MANTINGUEM L’ESPERANÇA QUE PROFESSEM 
 

Del Catecisme de l’Església Catòlica 

1818. La virtut de l'esperança correspon a l'anhel de felicitat posat 

per Déu en el cor de tot home; assumeix les esperances que 

inspiren les activitats dels homes, les purifica per ordenar el Regne 

del cel, protegeix del descoratjament; sosté en tot defalliment... 

1819. L'esperança cristiana recull i perfecciona l'esperança del 

poble elegit que té el seu origen i el seu model en l’esperança 

d'Abraham en les promeses de Déu, esperança plena en Isaac i 

purificada per la prova del sacrifici (cf. Gn 17, 4-8; 22, 1-18). 

"Esperant contra tota esperança, va creure i va ser fet pare de 

moltes nacions" ( Rm 4, 18)... 

1820. L'esperança cristiana es manifesta des del començament de 

la predicació de Jesús a la proclamació de les benaurances. Les 

benaurances eleven la nostra esperança cap al cel com cap a la 

nova terra promesa; tracen el camí cap a ella a través de les 

proves que esperen als deixebles de Jesús... 

 

1. Com un nen a la falda de la mare  
Per a començar a parlar de l’esperança no hi ha res millor que una bella imatge; i és la que ens 

ofereix el salm 131. ¿Per què no comencem pregant amb aquest salm, amb la mateixa confiança 

que els petitons, a la falda de la mare? 

 

Jo em mantinc en pau, 

tinc l’ànima serena. 

Com un nen a la falda de la mare, 

així se sent la meva ànima. 

 

2. Una paràbola 
La paràbola de l’ovella perduda o del pastor que abandona les noranta-nou ens ha acompanyat 

sovint en les celebracions comunitàries del sagrament de la Penitència. Recordem el retorn del fill 

petit i l’abraçada del pare: Llavors reflexionà i es digué: 

 

"Quants jornalers del meu pare tenen pa de sobres i jo aquí m'estic morint 

de fam! Aniré a trobar el meu pare i li diré: Pare, he pecat contra el cel i 

contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu; tracta'm com un dels teus 

jornalers." I se n'anà a trobar el seu pare. Encara era lluny, que el seu pare 

el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el besà. (Lc 15,17-20) 
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El papa Francesc fa servir aquest feliç expressió parlant de la seva vocació: Déu m’estava 

esperant! "Va ser la sorpresa, l'estupor d'una trobada, em vaig adonar -diu- que m'estaven 

esperant”. 

 

3. Alguns textos de Pau (i de Pere) 
És tan fàcil com accedir a internet i cercar la paraula “esperança” en les cartes de l’apòstol Pau. Hi 

trobarem un pou de molta fondària i una aigua que pot calmar la nostra set d’esperança: 

 

(Abraham) esperant contra tota esperança, va creure i va 

arribar a ser pare d'una multitud de pobles, d'acord amb el 

que diu l'Escriptura: Així serà la teva descendència 

(Rm 4,18). 

 

Que el Déu de l'esperança ompli la vostra fe d'alegria i de 

pau perquè vesseu d'esperança gràcies a la força de l'Esperit 

Sant (Rm 15,13). 

 

Si l'esperança que tenim posada en Crist no va més enllà 

d'aquesta vida, som els qui fem més llàstima de tots els 

homes (1 Co 15,19). 

 

Li demano que il·lumini la mirada interior del vostre cor 

perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines 

riqueses de glòria ens té reservades en l'heretat que ell ens 

dóna entre els sants (Ef 1,18). 

 

Pau, apòstol de Jesucrist per decisió de Déu, el nostre 

salvador, i de Jesucrist, que és la nostra esperança 

(1 Tm 1,1). 

 

Reconegueu en els vostres cors el Crist com a Senyor; 

estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom 

qui us demani raó de la vostra esperança (1 Pe 3,15). 

 

4. Una altra paràbola: Mt 25,1-13 
Cap al final de l’evangeli de sant Mateu trobem aquesta paràbola de les deu noies, un símbol 

potser de la comunitat que espera el Crist. Totes deu s’adormen o s’endormisquen, però sols la 

meitat –les assenyades- tenen oli de reserva per a mantenir els llums encesos per a l’arribada del 

nuvi. 

 

Amb el Regne del cel passarà com amb deu noies que van prendre les seves 

torxes per sortir a rebre l'espòs. N'hi havia cinc que no tenien seny i cinc que 
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eren assenyades. Les que no tenien seny van prendre les seves torxes, però 

no es van endur oli. En canvi, les assenyades es van endur ampolles amb oli 

juntament amb les torxes. Com que l'espòs tardava, els vingué son a totes i 

es van adormir. A mitjanit es va sentir un clam: –L'espòs és aquí. Sortiu a 

rebre'l! 

Llavors totes aquelles noies es van despertar i començaren a preparar les 

seves torxes... ( i ja en sabem la resta).  

 

“El problema de moltes persones, diu un comentarista, no és «tenir problemes», sinó no tenir 

força interior per a enfrontar-s’hi”. És el que els mancava, a les cinc noies sense seny: força 

interior, seny, esperança. 

 

Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Però ara ja 

som al tercer dia des que han passat aquestes coses! És cert que algunes 

dones del nostre grup ens han esverat: han anat de bon matí al sepulcre, no 

hi han trobat el seu cos i han tornat dient que fins havien tingut una visió 

d’àngels, els quals asseguraven que ell viu. Alguns dels qui són amb 

nosaltres han anat també al sepulcre i ho han trobat tot tal com les dones 

havien dit, però a ell no l’han vist pas. 

 

Als deixebles els va caldre, com ens cal avui a nosaltres, la paraula ardent d’aquell caminant, el 

Crist, que abrandà el seu cor fins al punt que de la decepció passaren a la fe (“se’ls obriren els 

ulls”) i al testimoni (“contaven com l’havien reconegut”), perquè s’havia acomplert la seva 

esperança: “Nosaltres esperàvem...” 

 

5. Preguntes per a la reflexió: 
 

1. ¿Quins signes d’esperança descobrim en l’església d’avui, en les nostres 

comunitats parroquials? 

2. ¿Quins símptomes hi descobrim de descoratjament, de por i de falta 

d’esperança? Cerquem-ne les causes concretes. 

3. ¿Com podem col·laborar, entre tots, a revifar la pau, l’alegria i l’esperança en el 

Crist vivent? Podem prendre petits compromisos. 

4. ¿Quins signes d’esperança descobrim en el món d’avui, en els nostres pobles i 

viles, en el nostre país? 

5. ¿Quins símptomes hi descobrim de descoratjament? 

6. ¿Serem capaços, els cristians, d’aportar-hi dosis de confiança i d’esperança? 

Podem prendre petits compromisos. 

 

 


