ALGUNES PISTES PER A LES PARRÒQUIES I/O

ARXIPRESTATS PER TREBALLAR L’EIX DELS JOVES DEL
PLA PASTORAL DIOCESÀ «SORTIM!»

Proposta recomanada a nivell parroquial i/o arxiprestal, per a moviments i
comunitats, i també per a aquells grups en general que viuen l’aplicació i el
desenvolupament del Pla Pastoral Diocesà a partir de la interacció directa amb el
document «SORTIM!».
Es tracta d’una triple proposta o triple dinàmica que podeu aprofitar per fer en tres
moments del calendari del vostre grup, o bé elegir-ne només una.
a) Interiorització
b) Reflexió, anàlisi de la realitat i diàleg
c) Treball propositiu i creatiu des d’una actitud de conversió pastoral
Al final: Què ens proposem? O què proposem?
PROPOSTES:
a) Interiorització
•

Lectura dels capítols 4t, 5è i 7è de la Carta del papa Francesc Christus vivit (CV).

•

Lectura de l’eix 3 del Pla Pastoral Diocesà «Els Joves».

Proposem que ho treballeu en el consell pastoral parroquial o arxiprestal i, si és
possible, hi convideu els catequistes de joves i els mateixos joves. També ho podeu
treballar en els diversos grups parroquials, o en la vostra comunitat, grup o
moviment.
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Es tracta d’una proposta personal, per fer cadascú, necessària per poder dur a
terme la següent, i que en certa manera l’exigeix.
b) Reflexió, anàlisi de la realitat i diàleg
A partir de la dinàmica anterior de lectura i interiorització, oferim ara unes pautes
per al diàleg i per a la reflexió que ens ajudin a concretar la nostra lectura a la nostra
realitat. Les preguntes que trobeu a continuació fan referència tant a la CV com al
document «Sortim!» del Pla Pastoral Diocesà. Volen ser unes pistes. Més important
que respondre totes les preguntes és que dialogueu sobre la pastoral amb joves.
1. Com es viu a la teva parròquia o al teu arxiprestat la pastoral amb joves?
a. Com es fa la proposta del primer anunci, del kerigma, de recerca (CV 209)?
b. I la proposta de maduració de la fe dels joves, de creixement (CV 209)?
c. Es propicia que els joves tinguin un encontre amb Crist viu, que t’estima i
et salva (CV, cap. 4)?
d. Coneixes noves iniciatives evangelitzadores entre els joves, tal com indica
el Pla Pastoral Diocesà a la proposta 3.1, o CV 205?
2. Els animadors o catequistes dels joves, com cuiden la seva fe? Com es
formen?

Es

possibilita

un

aprofundiment

del

kerigma,

o

és

més

d’adoctrinament (CV 214)?
3. Al n. 246 de la CV, el Papa recull algunes qualitats que els mateixos joves diuen
que ha de tenir un acompanyant dels joves o mentor o referent. Els adults
de la vostra comunitat les tenen? No només els animadors dels joves, sinó els
adults en general?
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4. Els espais parroquials són ambient de llar? Són espais fraterns i atractius
(CV 216-218)?
5. Com es treballa la pastoral amb joves a nivell arxiprestal?
6. Heu fet l’opció de concentrar la pastoral amb joves a algunes parròquies
de l’arxiprestat, tal com indica la proposta 3.3 del Pla de Pastoral Diocesà?
Com?
7. Quant a la pastoral d’iniciació cristiana d’infants i famílies (Pla Pastoral
Diocesà 3.4), coneixes el nou projecte del Secretariat Diocesà de
Catequesi? T’agradaria conèixer-lo?
8. Quina relació pastoral veus entre l’eix «Els Joves» i el de «La fraternitat»?
c) Treball propositiu i creatiu des d’una actitud de conversió pastoral
Rellegim detingudament cada proposta de l’eix 3 del Pla Pastoral Diocesà «Els joves»
i ens formulem una pregunta per proposta:
- De la proposta 3.1 del Pla Pastoral Diocesà: Escoltem els joves?
Escoltar els joves: som conscients que no escoltem prou els joves i que ells poden
donar el dinamisme necessari a la renovació eclesial. El Sínode dels Bisbes de 2018,
dedicat als joves, la fe i el discerniment vocacional, l’acollim des d’ara amb

l’esperit disposat a secundar el que se’ns proposi. Conscients del que ja s’està fent,
valorant tot el treball pastoral amb joves que tan positivament duen a terme els

moviments evangelitzadors d’Acció Catòlica, així com altres moviments cristians

i associacions juvenils, ens porposem detectar quines són les noves iniciatives
evangelitzadores entre els joves. La Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut
analitzarà aquestes noves normes i promourà espais d’intercanvi d’iniciatives i de
recursos amb les persones que són a prop dels joves.

3

- De la proposta 3.2 Pla Pastoral Diocesà: Quina promoció i quina experiència
tenim de l’acompanyament pastoral dels joves?
Promoure

l’acompanyament

pastoral

dels

joves:

l’acompanyament

i

l’evangelització dels joves és una autèntica vocació, avui molt necessària i que
cada vegada planteja més reptes. No tothom serveix per a aquesta missió.

Considerem necessari plantejar-nos la preparació d’aquests acompanyants i
evangelitzadors amb la creació d’una escola d’animadors de la fe dels joves
impulsada per la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut. Amb
acompanyants hi haurà joves cristians.

- De la proposta 3.3 del Pla Pastoral Diocesà: Planifiquem prou i coordinem els
nostres recursos?
Planificar i coordinar recursos: la presència dels joves és necessària en tota

comunitat cristiana, tanmateix ens proposem planificar quines parròquies de

l’arxidiòcesi podrien assumir una missió especial de cara als joves i situar-les en

el mapa diocesà, de manera que n’hi hagués alguna en tots els sectors o localitats
importants. Hem de pensar quines persones i quins recursos hi podem destinar.

- De la proposta 3.4 del Pla Pastoral Diocesà: Quina atenció religiosa i
evangelitzadora reben els nostres infants?
Els infants: l’atenció religiosa als infants està molt vinculada a la vivència familiar.
Proposem dedicar una atenció especial a les famílies, a les parròquies i als

moviments cristians infantils i d’adolescents per atendre el desvetllament dels
infants i adolescents. Caldrà un treball més coordinat entre els moviments

evangelitzadors d’infants, els esplais parroquials, els agrupaments escoltes, els
grups d’infants parroquials i arxiprestals, i altres noves iniciatives com els grups de
catequesi en família.
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- De la proposta 3.5 del Pla Pastoral Diocesà: Afavorim i col·laborem en la
formació de la dimensió religiosa i espiritual dels infants i joves de les
escoles cristianes dels nostres fills o del voltant?
Formació de tota la persona i cura de la dimensió religiosa i espiritual d’infants i
joves a les escoles cristianes: la missió de les escoles cristianes és fonamental pel

seu compromís en el desenvolupament de tota la persona a la llum de l’Evangeli.
Aquesta passa pel desplegament d’un projecte educatiu coherent i eficient que

ha de tenir en tots els membres de la comunitat educativa i en la pròpia institució
referents ben clars. Hem d’ajudar més els mestres i professors en la seva missió

educadora d’infants i joves oferint-los diversos serveis i acompanyament.

Necessitem afrontar amb urgència i creativitat el camp de la formació de la
dimensió religiosa i espiritual dels infants, adolescents i joves. I ser capaços

d’implicar pares i mares. En aquest sentit caldrà tenir en compte les iniciatives

pastorals que impulsi la Fundació diocesana per a les Escoles Parroquials, així
com la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

- De la proposta 3.6 del Pla Pastoral Diocesà: Fem algun tipus de suport i
col·laboració per afavorir la formació integral i el testimoniatge cristià a
les escoles i universitats públiques dels nostres fills o del voltant?
Escoles i universitats públiques: és el camp de la formació i professionalització de
les persones, i en aquest camp la qualitat dels docents, el testimoni de vida, els

valors i el sentit de la vida que transmeten són molt valuosos. Cal incrementar
l’acompanyament als universitaris que fan els consiliaris dels SAFOR (serveis

d’atenció i formació religiosa a les universitats públiques). I des de la Delegació
Diocesana de Pastoral Universitària, cal també continuar acompanyant els

professors cristians presents a les universitats públiques. A més, els professionals
dedicats a l’ensenyament de la religió en centres que no depenen de l’Església fan

un servei educatiu i cultural molt estimable, i esdevenen també, en força ocasions,
un servei evangelitzador valuós i, per això, han d’estar en formació permanent i en
comunicació entre ells amb el suport de la Delegació Diocesana d’Ensenyament.
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- De la proposta 3.7 del Pla Pastoral Diocesà: Col·laborem amb escoles i
centres universitaris de l’Església?
Escoles i centres universitaris de l’Església: davant la situació del món

contemporani urgeix més que mai la singular aportació d’aquestes comunitats
educatives a través d’una veritable educació integral, a la formació de ciutadans
i professionals compromesos èticament i a la col·laboració en un progrés que

humanitzi. Per això, juntament amb el diàleg entre la fe i tots els àmbits del

coneixement, cal desenvolupar una cultura del discerniment, de la proximitat i de
la solidaritat. Cal tenir una atenció i compromís actiu en què, sempre segons les
circumstàncies de cada centre, es faci explícit el missatge evangèlic; es procuri

una formació i acompanyament en la vida cristiana dels alumnes; es faciliti
l’accés a recursos formatius i l’aprofundiment de la fe. Però, a part de les diferents
accions pastorals que es desenvolupin, és molt important aprofitar totes les
avinenteses d’atansar-se personalment als joves d’aquests centres «amb el cap
i amb el cor». Les universitats d’inspiració cristiana que tenen la seu a la nostra

arxidiòcesi desenvoluparan –en el marc de les seves funcions pròpies– una cura
especial en el testimoniatge de la seva identitat i missió, així com una acció en
l’àmbit pastoral que doni resposta als reptes específics del context universitari.
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Al final: Què ens proposem? O què proposem?
Després de tot el treball fet, valdria la pena concretar alguna proposta que puguem
revisar més endavant. Us poden servir les preguntes següents:

-

Què podríem fer com a comunitat per a la pastoral amb joves?

-

Quines experiències concretes teniu, reeixides, de la pastoral amb
joves de les quals us heu recordat tot llegint Christus vivit o el Pla

Pastoral Diocesà «SORTIM!»?

-

El que sí que ens agradaria és que ens féssiu arribar aquestes
experiències

concretes

de BONES PRÀCTIQUES.

Expliqueu-nos

l’experiència, envieu-nos fotografies o algun vídeo. Animeu-vos!

Contacteu amb: plapastoral@arqbcn.cat

Barcelona, Advent - Nadal 2019
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