PROCÉS PARTICIPATIU D’ELABORACIÓ DEL NOU PLA
PASTORAL DE L’ARXIDIÒCESI DE BARCELONA
INSTRUMENT DE TREBALL

Qüestionari
Propostes per a la reflexió i el diàleg
Aportacions fetes des de l’Associació de Salesians
Cooperadors
4. Valorem les nostres motivacions més fondes
Tenint en compte la invitació del papa Francesc a renovar la nostra adhesió personal
a Jesucrist (EG 3) i la necessitat de mostrar-lo als altres (EG 120 i 264):
a) Segons els números 13 i 15 de la síntesi:
•

Quina qualitat té l’adhesió personal a Jesucrist i a l’acció evangelitzadora dels
membres del nostre grup o comunitat? Dèbil, intermitent, intensa?

Des del nostre punt de vista, l’ASC té una sensibilitat especial per l'evangelització,
en particular per als infants i joves que, per estatuts, són els destinataris dels nostres
esforços.
L'ASC treballa en els camps de l'evangelització infantil i juvenil.
A nivell individual, podríem explicitar que hi pot haver membres amb nivells febles
d'intervenció per les circumstàncies personals; però per organització procurem que
en tots els nostres Centres sempre hi hagi SSCC dedicats a aquesta tasca.
b) Segons el número 18 de la síntesi, i conscients que el fet de formar part
d’algun tipus de comunitat és inherent a la vivència de la fe cristiana (EG 49):
•

Com valorem la qualitat de vincle comunitari existent en el grup del qual
formem part (parròquia, comunitat religiosa, associació, moviment, institució
educativa o pastoral)? Dèbil, intermitent, intensa?

En aquests moments, la nostra Associació està passant per un moment de
creixement: tenim varis grups en formació i futures celebracions de la Promesa
(compromís públic) confirmades.
Ara bé, també tenim alguns centres que no estan en el seu millor moment; ja sigui
per edat dels seus membres, per qüestions de salut, per poca disponibilitat... per
poder dur a terme tasques de voluntariat actiu.

Malgrat a vegades passem per moments personals d’intermitències, a nivell
associatiu mantenim un vincle intens, potenciant les Trobades formatives i les
celebratives en cada comunitat; ja sigui a nivell local, provincial i/o regional.
c) Segons els números 2 (“Anar a l’essencial”), 6, 13, 15, i 17 de la síntesi:
•

Quines crides sentim a intensificar la qualitat de la nostra adhesió personal a
Jesucrist? Com? Quan? Amb quines ajudes?

El fet d'estar associats, ens condiciona a una adhesió personal amb Jesús. No
entendríem que un associat no fos un cristià convençut, ja que és una de les
característiques necessàries per a formar-ne part.
Amb la formació inicial i la permanent, la pregària personal i/o en grup, l'eucaristia, la
celebració penitencial... trobem l'ajuda necessària per al nostre desenvolupament
personal.
Crist és el nostre objectiu i Don Bosco el mitjà per a arribar-hi. Els infants i els joves
són el nostre “camp de treball”.
Aquesta és una de les crides més importants i més demanades pels membres de
l’Associació: créixer en la dimensió espiritual i en l’aprofundiment en la pregària.
•

Quines crides sentim a reforçar el nostre vincle comunitari? Com? Quan?
Potenciant què?

Ens sentim cridats per la lectura de l'Evangeli i la reflexió del mateix en el grup
(petita comunitat); per les lectures de llibres d'inspiració cristiana; exhortacions del
Papa; i, per vocació salesiana, en el seguiment del nostre PVA (Projecte de Vida
Apostòlica); lectures pròpies del nostre fundador Don Bosco; estrenes del Rector
Major i lectures de la FASA (Família Salesiana).
La nostra vinculació associativa, ens demana treballar amb l'església local i
diocesana, participant en els treballs de documents de reflexió de la diòcesis que
se’ns han proposat; i/o participant en les diferents celebracions.
Promovem en els grups / centre un ritme sistemàtic de pregària i celebració en
comú.
Potenciem el seguiment i l’acompanyament dels germans, especialment de les
persones grans i dels aspirants.
•

Quines crides sentim a fer més audaç i decidida la nostra acció
evangelitzadora? Com? Quan? Amb quines mediacions?

Tal com ens parla en el número 2, des de la nostra ASC, ens hem dedicat als infants
i joves.

Per vocació ens sentim còmodes en aquest camp: animadors de grups de fe,
monitors de lleure, educadors socials o mestres, treball en les presons de joves...
La formació, la pregària, l'eucaristia... són els nostres principals aliats.
Algunes mediacions:
Fent, del nostre apostolat, una autèntica acció pastoral, no un simple
voluntariat; i que aquesta sigui fruit del discerniment i la reflexió, perquè
respongui a les necessitats del nostre entorn.
Presentant i proposant als joves, els centres de SSCC com a veritables
comunitats cristianes, després del camí de formació d’animadors en centres
juvenils i/o altres plataformes.
Establint els mecanismes per millorar la nostra presència en l’àmbit de la
pastoral i la realitat juvenil.
Creant sinèrgies amb entitats i/o organitzacions eclesials i/o socials que ens
permetin millorar el nostre coneixement i l’acció pastoral sobre la realitat
juvenil i que ens ajudin en la presa de decisions.
Aprofundint en els àmbits de la vida espiritual i apostòlica seguint les
recomanacions eclesials i/o associatives

5. Imaginem propostes concretes
El papa Francesc sol usar unes expressions molt significatives: “Església en sortida”
(EG 20), “primerejar” (EG 24), “Església hospital de campanya”, “Església en estat
permanent de missió” (EG 25), etc.
•

Quines accions concretes ens suggereixen aquestes expressions?
a) A nivell del grup del qual formen part (parròquia, comunitat religiosa,
associació, moviment, institució educativa o pastoral)?
Formar part activa en grups de fe d'adults, col·laborar amb les parròquies o
comunitats religioses; ser coherent amb els valors evangèlics a la feina, a
la família... en totes les nostres funcions de la vida de cadascú.
Detecció dels àmbits preferencials d’actuació de la pastoral i les realitats
juvenils on hem de ser.
Utilització de les noves tecnologies per apropar-nos a la realitat juvenil, per
tal que els joves ens coneguin (Facebook, Tweeter, WhatsApp...).
Adquisició de l’hàbit de, com a ASC, manifestar posicionaments públics, en
temes referents a exclusió juvenil, famílies, paper dels laics a l’església,
qüestions de justícia social...

b) A nivell d’arxiprestat?
Col·laborant amb l'església local i l’arxiprestal, tot representant l'ASC en els
esdeveniments propis.
Creant sinèrgies amb entitats i/o organitzacions eclesials i/o socials que
ens permetin millorar el nostre coneixement i l’acció pastoral sobre la
realitat juvenil i social; i que ens ajudin en la presa de decisions.
c) A nivell d’arxidiòcesi?
Creant sinèrgies amb entitats i/o organitzacions eclesials i/o socials que
ens permetin millorar el nostre coneixement i l’acció pastoral sobre la
realitat juvenil i social; i que ens ajudin en la presa de decisions.
d) En aquells àmbits on es forja la cultura i la mentalitat social d’avui: xarxes
socials, mitjans de comunicació social, ambients juvenils, centres de debat
cultural, iniciatives d’emprenedoria, iniciatives en l’àmbit de la dona, treball
social, associacionisme en general...
Presència activa, seguin la línia de les nostres creences i defensar-les si
s'escau.
Utilització de les noves tecnologies per apropar-nos a la realitat juvenil i
social, per tal que els joves i la societat coneguin les nostres idees i les
nostres propostes (Facebook, Tweeter, WhatsApp...).
Potenciant la tendència, com a Església, de manifestar posicionaments
públics, en temes referents a exclusió juvenil, família, qüestions de justícia
social...
e) En les instàncies que determinen més les condicions de vida i treball de les
persones: compromís polític i sindical, noves formes de participació ciutadana
i de solidaritat...
Ser coherents amb els nostres principis cristians en totes les situacions que
envolten la nostra vida i el nostre compromís.
Fer-nos presents, en aquests àmbits, a través de persones d’església
implicades en aquests àmbits.
Potenciar la tendència, com a Església, de manifestar posicionaments
públics, en temes referents a la solidaritat, la participació ciutadana, la
família, les qüestions de justícia social...

