
 

ESDEVENIR MISSIONERS AVUI... 
  

Com a joves i com a cristians estem cridats a ser missioners en el 
nostre món. Cal estar oberts a la realitat del nostre poble, parròquia…. 
Veure les necessitats i concretar l’acció. 

 
Hem d’aprofitar els mitjans que ens ofereix la societat. Els joves ja 

no vénen a l’església i per tant hem de ser nosaltres qui hem d’anar al 
seu encontre. Fer-nos trobadissos allà on són ells, acostar-nos sense 
jutjar sinó per acompanyar. No tinguem por de sortir més enllà de les 
parets de la nostra parròquia! 

 

 

 

 

 
QUÈ PUC FER?  

 

Abans de començar qualsevol acció haurem de plantejar-nos 
amb quins efectius comptem (catequistes, animadors..). Sempre 
és més enriquidor un Equip de Pastoral on podem compartir i 
acompanyar-nos.   

 
Penseu que teniu a la vostra disposició la COMUNITAT 

D’ACOMPANYANTS Poseu-vos en contacte amb ells 
(comunitatacompanyants@bisbatsantfeliu.cat) i la persona de 
referència de la vostra zona us respondrà. 
 

Tingueu present a on fareu arribar la informació (grups de la 
parròquia i fora d’ella) i en quin suport ho fareu (cartells, 
esdeveniment a Facebook, Instagram, anunci al full parroquial...). 
Som una societat visual i, per tant, cal tenir cura de la 
presentació i el disseny, del missatge que volem fer arribar. 

 
  

TU ETS la imatge del Crist més enllà dels murs. 
Els joves d’avui no acostumen a conèixer a Jesús i TU ETS el seu 

representant al teu barri. 



 

Al novembre del 2012, la ciutat de València va acollir el Congrés 
de Pastoral Juvenil. Aquest congrés va provocar diversos articles 
i propostes al voltant de l’evangelització. Us facilitem un parell 
d’enllaços: 

http://www.misionjoven.org/Default.asp?PROX=N 
http://www.icceciberaula.es/images/stories/RPJ/A/492_3.pdf 
 

ON SÓN ELS JOVES? 
 

Som conscients que no és fàcil però cal ser present allà on hi ha 
joves: 

 

ESTUDIS 
 

L’Àmbit educatiu és una part molt important de la realitat dels 
nostres joves. Per aquest motiu CAL ESTAR MOLT ATENTS AL 
CALENDARI ESCOLAR (vacances, època d’exàmens...) a l’hora de 
proposar-los activitats. Per part nostra implica també certa 
flexibilitat i empatia cap a ells. 

 
-Fer arribar la informació a les escoles i instituts mitjançant la 
direcció i els caps d’estudi, els professors de religió o 

professors cristians o que valoren el fet religiós.  
- Organitzar un cap de setmana d’estudi. A prop de les 

setmanes d’exàmens oferir una sortida a algun lloc adequat 
on l’activitat i l’ambient principal és l’estudi però que va 
acompanyat d’estones de convivència i pregària. 

- Tenir espais adequats per a l’estudi a la parròquia. 
- Oferir cursets i tallers de raó i fe per a universitaris. 

 

OCI 
 

L’àmbit del lleure ens permet acostar-nos als joves de 
manera més còmoda i informal. En un ambient més relaxat es 
pot aprofitar per tractar temes més personals i del seu dia a dia . 
Cal fer-nos trobadissos per provocar aquests moments. També 
cal ser conscient del calendari de les activitat d’oci que 
s’organitzen a nivell de poble o rodalies i no proposar activitats 
alhora.  

 



 

Proposem algunes idees d’activitats per a desenvolupar. No 
tinguem por de ser creatius. Potser les activitats que en un 

principi poden ser exclusivament d’oci ajuden a crear vincles de 
confiança amb els joves. 
 

- CINE-FÒRUM: amb alguna pel·lícula d’actualitat o amb algun 
tema concret que pugui motivar a la conversa posterior. (      
Podeu trobar materials a la Delegació de Joventut fitxes de 
pel·lícules, o bé el llibre “Pel·lícules del cinema”.)  

- CAFÈ-XERRADA: Proposar als joves una temàtica i convidar 
algun testimoni per parlar-ne tot compartint berenar o 
sopar. Les temàtiques de caire social poden ser un bon 
instrument. 

- XARXES SOCIALS: Els joves comparteixen el seu temps entre 
el món real i el món virtual per tant sigues present a la 
xarxa. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whats App, 
webs...  han de ser la teva finestra al seu univers. 

- PROPOSA ACTIVITATS MÉS ENLLÀ DE LES SESSIONS: Caps 
de setmana, sortides...       (      Mira les propostes que oferim 
al llarg del curs des de la Delegació de Joventut). Són 
moments on podran conèixer altres joves i compartir 
inquietuds. 

- La MÚSICA és un canal que ens serveix per comunicar-nos. 
Si coneixes algun jove que toqui algun instrument o tingui 
ganes de compartir  

 

VOLUNTARIAT 
 

Hi ha molts joves que tenen inquietuds socials i nosaltres hem de 
ser capaços de vertebrar aquestes inquietuds i  fixar-nos en les 
demandes de la societat en les quals podem col·laborar com a 
joves, com a parròquia... Per tant, cal plantejar-nos si la nostra 
comunitat ofereix activitats de voluntariat i si no és el cas, 
proposar-ne alguna o bé informar d’on cal dirigir-se. 

 
- Cedeix espais de la parròquia per a activitats concretes. 
- Proposa activitats de voluntariat en la teva realitat ( visitar 

una llar d’avis, menjadors socials...) 
 

 



 

- Fixa’t en les campanyes socials que proposa l’Església 
(Càrites, recollida d’aliments durant el Nadal....) Des de la 
Delegació s’està preparant un voluntariat per a joves majors 
d’edat a les presons. Informa’t! 
 

FAMÍLIA 
 

L’àmbit de la família, tot i ser el més important, sovint en 
l’adolescència queda en segon terme. Tot i això també hem de 
tenir presents certs aspectes familiars que ens poden ajudar. 

 

-Cal estar atents als adolescents i joves de les nostres 
amistats i proposar-los les diferents activitats. 

- Buscar el llibre de baptismes i a les fitxes de la Primera 
Comunió, les que corresponen a un any concret per fer-los 
arribar la informació. 

- Pensar activitats o celebracions que es puguin 
desenvolupar de manera familiar. Dóna l’oportunitat, si 
s’escau, que els joves vinguin acompanyats d’algun amic o 
conegut. 
 

 
 


