ACCIÓ CATÒLICA
I PASTORAL JUVENIL
Ja fa uns anys, que al voltant d’aquestes dates, fem una convocatòria on intentar aprofundir en com les
notes de l’Acció Catòlica ens poden ajudar a la pastoral amb adolescents i joves. Ho anem fent
conjuntament diferents realitats vinculades a les notes de l’Acció Catòlica, de les diferents esglésies amb seu
a Catalunya.
Aquest any, a la nostra trobada volem poder parlar sense presses i neguits de com anem acompanyant els
grups d’adolescents i joves. També presentarem una proposta interessant per aquest estiu (juliol)
d'Assemblea de l'Acció Catòlica General estatal a Santiago de Compostel·la precedida d'uns dies de fer El
Camino amb els joves.

per a animadors i consiliaris de grups d’adolescents i joves

ACOLLIDA – PREGÀRIA – PRESENTACIÓ
❶ Hem sentit una paraula (Xavier Morlans)

BISBE

Hem sentit una paraula, l’hem guardat a dintre el cor,
ja és llavor ben preparada, que demana nous sembradors.
Tot un Déu diu que ens estima; tot un Déu s’ha fet proper,
ha vingut a dar-nos vida: necessita pregoners.

EVANGELITZACIÓ

És Crist que vol portar l’amor a cada llar;
demana missatgers que el vulguin ajudar.
Farem xarxa de veus, farem xarxa de mans,
lleugers els nostres peus, a molts duran la pau.
No tenim ni or ni plata i sovint també ens cansem,
però és Jesús nostre missatge i en el seu nom ens aixequem.
Passarem una paraula al cansat i a l’indecís
i direm d’aquella taula on s’aprèn a compartir.

LAÏCAT

ORGA
NITZA
CIÓ

Amb el Pa i la Paraula, amb les mans i el gest amic,
amb el foc a les entranyes, amb la joia de l'Esperit.
En un món que cerca amb ànsia, en un món que plora sang,
és la Creu una esperança, i l'Església una llar.
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❷ De l’evangeli de Lluc (10, 1 – 24)

Després d'això, el Senyor en designà uns altres setanta-dos i els envià de dos en dos perquè
anessin davant seu a cada poble i a cada lloc per on ell mateix havia de passar. Els deia:
--La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que hi
enviï més segadors. Aneu: jo us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni
sandàlies, i no us atureu a saludar ningú pel camí. Quan entreu en una casa, digueu primer: "Pau en
aquesta casa." Si allí hi ha algú que n'és digne, la pau que li desitgeu reposarà damunt d'ell; si no,
tornarà a vosaltres. Quedeu-vos en aquella casa, menjant i bevent el que tinguin: el qui treballa, bé
es mereix el seu jornal. No aneu de casa en casa.
»Si entreu en una població i us acullen, mengeu el que us ofereixin, cureu els malalts que hi hagi
i digueu a la gent: "El Regne de Déu és a prop vostre." Però si entreu en una població i no us
acullen, sortiu a les places i digueu: "Fins i tot la pols del vostre poble que se'ns ha encastat als
peus, ens l'espolsem i us la deixem. Però sapigueu això: el Regne de Déu és a prop!" Us asseguro
que el dia del judici serà més suportable per a Sodoma que per a aquella població.
»Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Si a Tir i a Sidó s'haguessin fet els miracles que vosaltres
heu vist, ja fa temps que, en senyal de penediment, s'haurien assegut a la cendra, s'haurien posat
vestits de sac i s'haurien convertit. Per això el judici serà més suportable per a Tir i Sidó que per a
vosaltres. I tu, Cafarnaüm, ¿et creus que seràs enaltida fins al cel? Al país dels morts, baixaràs!
»Qui us escolta a vosaltres, m'escolta a mi. Qui no fa cas de vosaltres, no fa cas de mi, i qui no fa
cas de mi, no fa cas del qui m'ha enviat.
Els setanta-dos van tornar plens d'alegria i deien:
--Senyor, fins els dimonis se'ns sotmeten pel poder del teu nom.
Jesús els digué:
--Jo veia Satanàs que queia del cel com un llamp. Us he donat poder de trepitjar serps i escorpins
i de vèncer tota la potència de l'enemic, i res no us farà mal. Però no us alegreu perquè els esperits
se us sotmeten; alegreu-vos més aviat perquè els vostres noms estan inscrits en el cel.
En aquell mateix moment, Jesús, ple de la joia de l'Esperit Sant, digué:
--T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has
amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així t'ha plagut de fer-ho.
»El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix qui és el Fill, fora del Pare, i ningú
no coneix qui és el Pare, fora del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol revelar.
Després es va girar cap als deixebles i, a part, els digué:
--Feliços els ulls que veuen el que vosaltres veieu! Us asseguro que molts profetes i reis van
voler veure el que vosaltres veieu, però no ho veieren, i sentir el que vosaltres sentiu, però no ho
sentiren.
❸ L’ajuda em vindrà del Senyor. Del Senyor, el nostre Déu, que ha fet el cel i la terra, el cel i la
terra.
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SORTIR, CAMINAR I SEMBRAR SEMPRE DE NOU
Aquest és el lema, inspirat a l’Alegria de l’evangeli, 21 del Papa Francesc, que guiarà la III
Assemblea General de l’Acció Catòlica General, d’aquest estiu a Santiago de Compostel·la.

L'alegria de l'Evangeli que omple la vida de la comunitat dels deixebles és una alegria missionera.
L'experimenten els setanta-dos deixebles, que tornen de la missió plens de goig (cf. Lc 10,17). La
viu Jesús, que s'estremeix de goig en l'Esperit Sant i lloa el Pare perquè la seva revelació arriba als
pobres i petits (cf. Lc 10,21). La senten plens d'admiració els primers que es converteixen en
escoltar predicar els Apòstols «cadascú en la seva pròpia llengua» (Ac 2,6) en la Pentecosta.
Aquesta alegria és un signe que l'Evangeli ha estat anunciat i està donant fruit. Però sempre té la
dinàmica de l'èxode i del do, del sortir de si mateix, del caminar i sembrar sempre novament,
sempre més enllà. El Senyor diu: «Anem a un altre lloc, a predicar també en les poblacions veïnes,
perquè per això he sortit» (Mc 12 1,38). Quan està sembrada la llavor en un lloc, ja no s’atura a
explicar-se millor o per fer més signes allí, sinó que l'Esperit el mou a sortir cap a altres pobles. (EG
21)
És temps de SORTIR
Sortir cap a Jesús per tastar, sempre de nou, la
seva misericòrdia, perquè Ell ens torni sempre
l'alegria (EG 3). Una alegria cristiana que beurà de
la font del seu cor ple i que ens posarà en disposició
de sortir a anunciar a tots que "l'amor del Senyor no
s'ha acabat" (EG 6). Un anunci que "no exclou a
ningú, no com qui imposa una nova obligació, sinó
com qui comparteix una alegria". (EG 14).
Des d'aquesta clau "tots som convidats a acceptar
aquesta crida: sortir de la pròpia comoditat i atrevirse a arribar a totes les perifèries que necessiten la
llum de l'Evangeli" (EG 20). Però sense oblidar des
d'on sortim i des d'on sostenim la nostra acció
missionera: des de la parròquia. Aquesta "no és una
estructura caduca, sinó que és la mateixa Església
que viu entre les cases de la gent. És presència
eclesial en el territori, àmbit de l'escolta de la
Paraula, del creixement en la vida cristiana, del
diàleg, de l'anunci, de la caritat generosa, de
l'adoració i la celebració. És comunitat de
comunitats, santuari on els assedegats van a beure
per seguir caminant, i centre de constant enviament
missioner ". (EG 28).
Per tant, sortim a oferir a tots l'alegria de la trobada
amb Crist, i la bellesa de la vida cristiana. Sortim
sense por a oferir als nostres germans una vida
plena de la força, llum i consol que dóna l'amistat
amb Jesucrist, una comunitat de fe que els
contingui i un horitzó de sentit i de vida (EG 49).
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Quina és la meva relació amb la
Parròquia?
Quin lloc ocupa la pastoral amb
adolescents i joves a la meva
Parròquia?
Què puc aportar a la meva
Parròquia?
Quan ha estat la darrera vegada
que he convidat a algú a la
Parròquia?

És temps de CAMINAR
Tota acció de sortida suposa també l'acció de
caminar. Un caminar on poder descobrir, en primer
lloc, que és el mateix Crist qui camina al costat de
nosaltres.
Que no ens deixa sols, sinó que ens acompanya per
compartir els nostres goigs o restaurar la nostra
esperança. I, en segon lloc, per experimentar la
força que suposa el caminar junts en un projecte
comú, on partint d'una relació personal i
compromesa amb Déu siguem capaços de
comprometre'ns amb els altres i pels altres, fent
visible un testimoni de comunió fraterna i eclesial
que es torni atractiu i resplendent per a tothom.
Estem en la mateixa barca i anem cap al mateix
port! (EG 99). " Tothom coneixerà que sou
deixebles meus per l'amor que us tindreu entre
vosaltres" (Jn 13,35).







Com descobreixo a Crist en el
meu
servei
d’animador
o
consiliari?
He fet experiència de saber-me
sol
en
aquest
encàrrec
d’animador o consiliari?
La pastoral amb adolescents i
joves és un projecte de la
Parròquia o d’una o dues
persones?

És temps de SEMBRAR
Pel Baptisme tots som cridats a anunciar l'Evangeli,
a sembrar la Paraula de Déu en el cor de totes les
persones que necessiten viure amb alegria i
esperança. "Tot cristià és missioner en la mesura en
què s'ha trobat amb l'amor de Déu en Crist Jesús;
ja no diem que som "deixebles" i "missioners", sinó
que som sempre "deixebles missioners" (G 120).
"Tots som cridats a oferir als altres el testimoni
explícit de l'amor salvífic del Senyor, que més enllà
de les nostres imperfeccions ens ofereix la seva
proximitat, la seva Paraula, la seva força, i li dóna
un sentit a la nostra vida. El teu cor sap que no és
el mateix la vida sense Ell; llavors això que has
descobert, això que t'ajuda a viure i que et dóna
una esperança, això és el que has de comunicar als
altres "(EG 121). Sembrar significa deixar-se estimar
per Déu i respondre-li amb el mateix amor que Ell
ens comunica, provocant en la vida de les persones
i les seves accions una primera i fonamental
reacció: desitjar, buscar i tenir cura del bé dels
altres (EG 178). Només així, el fruit de la nostra
sembra serà, realment, el Regne de Déu, estimar
Déu que regna en el món. "En la mesura que Ell
aconsegueixi regnar entre nosaltres, la vida social
serà àmbit de fraternitat, de justícia, de pau, de
dignitat per a tots". (EG 180).
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Et saps estimat/da per Déu en el
servei que duus a terme com a
animador o consiliari?
En quina mesura ets “deixeble
missioner”?
Què testimonies i comuniques?

Sempre de nou
L’acceptar aquesta tasca com una novetat suposa
viure la nostra vida oberta a l'acció de l'Esperit Sant
en nosaltres i en l'Església. Ell és qui sosté i anima
la nostra acció evangelitzadora, suscitant en
nosaltres el desig de viure sempre el dinamisme de
la fe, que és també el dinamisme de l'amor, que
cerca donar sempre gratis, el que gratis hem rebut,
sense parar-nos en els nostres límits i dificultats,
sinó deixar-nos en tot moment conduir per les seves
inspiracions. Transformar-nos en "Evangelitzadors
amb Esperit ", i deixant que Ell infongui en nosaltres
la força per anunciar la novetat de l'Evangeli amb
audàcia, en veu alta i en tot temps i lloc, fins i tot a
contra corrent. (EG 259).
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Els adolescents i joves, què
esperen?
La parròquia, què espera?
Tu, animador i consiliari, què
esperes?

[Revista SIGNO. Noviembre – Diciembre 2016. Número 72]
Es tiempo de SALIR
Salir hacia Jesús para gustar, siempre de nuevo, su
misericordia, para que Él nos devuelva siempre la
alegría (EG 3). Una alegría cristiana que beberá de
la fuente de su corazón rebosante y que nos
pondrá en disposición de salir a anunciar a todos
que “el amor del Señor no se ha acabado” (EG 6).
Un anuncio que “no excluye a nadie, no como
quien impone una nueva obligación, sino como
quien comparte una alegría”. (EG 14).
Desde esta clave “todos somos invitados a aceptar
esta llamada: salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que
necesitan la luz del Evangelio” (EG 20). Pero sin
olvidar desde donde salimos y desde donde
sostenemos nuestra acción misionera: desde la
parroquia. Esta “no es una estructura caduca, sino
que es la misma Iglesia que vive entre las casas de
la gente. Es presencia eclesial en el territorio,
ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento
en la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la
caridad generosa, de la adoración y la celebración.
Es comunidad de comunidades, santuario donde los
sedientos van a beber para seguir caminando, y
centro de constante envío misionero”. (EG 28).
Por tanto, salgamos a ofrecer a todos la alegría del
encuentro con Cristo, y la belleza de la vida
cristiana. Salgamos sin miedo a ofrecer a nuestros
hermanos una vida llena de la fuerza, luz y
consuelo que da la amistad con Jesucristo, una
comunidad de fe que los contenga y un horizonte
de sentido y de vida (EG 49).

reconocerán que sois mis discípulos, en el amor
que os tengáis unos a otros” (Jn 13,35).
Es tiempo de SEMBRAR
Por el Bautismo todos estamos llamados a anunciar
el Evangelio, a sembrar la Palabra de Dios en el
corazón de todas las personas que necesitan vivir
con alegría y esperanza. “Todo cristiano es
misionero en la medida en que se ha encontrado
con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos
que somos “discípulos” y “misioneros”, sino que
somos siempre “discípulos misioneros” (G 120).
“Todos somos llamados a ofrecer a los demás el
testimonio explícito del amor salvífico del Señor,
que más allá de nuestrar imperfecciones nos ofrece
su cercancía, su Palabras, su fuerza, y le da un
sentido a nuestra vida. Tú corazón sabe que no es
lo mismo la vida sin Él; entonces eso que has
descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da
una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a
otros” (EG 121). Sembrar significa dejarse amar por
Dios y responderle con el mismo amor que Él nos
comunica, provocando en la vida de las personas y
sus acciones una primera y fundamental reacción:
desear, buscar y cuidar el bien de los demás (EG
178). Solo así, el fruto de nuestra siembra será,
realmente, el Reino de Dios, amar a Dios que reina
en el mundo. “En la medida en que Él logre reinar
entre nosotros, la vida social será ámbito de
fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para
todos”. (EG 180).
Siempre de nuevo
El aceptar esta tarea como una novedad supone
vivir nuestra vida abierta a la acción del Espíritu
Santo en nosotros y en la Iglesia. Él es el que
sostiene y anima nuestra acción evangelizadora,
suscitando en nosotros el deseo de vivir simpre el
dinamismo de la fe, que es también el dinamismo
del amor, que busca el dar siempre gratis, lo que
gratis hemos recibido, sin pararnos en nuestros
límites y dificultades, sino dejarnos en todo
momento
conducir
por
sus
inspiraciones.
Transformarnos en “Evangelizadores con Espíritu
Santo”, y dejando que Él infunda en nosotros la
fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con
audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar,
incluso a contracorriente. (EG 259).

Es tiempo de CAMINAR
Toda acción de salida supone también la acción de
caminar. Un caminar donde poder descubrir, en
primer lugar, que es el mismo Cristo quien camina
junto a nosotros.
Que no nos deja solos, sino que nos acompaña
para compartir nuestros gozos o restaurar nuestra
esperanza. Y, en segudo lugar, para experimentar
la fuerza que supone el caminar juntos en un
proyecto común, donde partiendo de una relación
personal y comprometida con Dios seamos capaces
de comprometernos con los otros y por los otros,
visibilizando un testimonio de comunión fraterna y
eclesial que se vuelva atractivo y resplandeciente
para todos. ¡Estamos en la misma barca y vamos
hacia el mismo puerto! (EG 99). “En esto
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III ASSEMBLEA GENERAL I CAMÍ DE SANTIAGO
III Assemblea General de l’ACG
Espai de reflexió, diàleg i celebració, oberta als laics de les parròquies, on aprofundir com ser missioners
avui; cristians que volen caminar junts per ajudar a construir “Església en sortida”.
3 – 6 d’agost de 2017. Santiago de Compostela

Camí de Santiago
Vol ser la manera d’experimentar que l’ACG
està en camí d’anunci, de comunió i
d’evangelització. Vol ser un camí obert a
totes les realitats parroquials i diocesanes.
27 de juliol – 2 d’agost de 2017

PROPOSTES... a concretar
Trobada amb els adolescents i joves

Trobada amb els animadors i consiliaris

Vetlla de Pentecosta

Informacions de l’Assemblea i el Camino

Diumenge 4 de juny de 2017
19 – 21 hores
Parròquia de Sant Madrona – Barcelona

Dimarts 4 de juliol de 2017
18 – 20 hores
Casa de l’Església – Sant Feliu de Llobregat
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MATERIALS

Dissabte, 7 de gener de 2017. Parròquia de Santa Madrona. Barcelona

8

