Moviment de Llars Don Bosco
SUMEM AMB ELS JOVES I PER ALS JOVES!
Amb motiu del Sínode de 2018 sobre els joves, la fe i la vocació

Document A)
5 ACTIUS DES DE LA FAMÍLIA
ACOMPANYAR
Actituds: escolta, empatia, obertura, misericòrdia, paciència enteniment.
Accions: caminar al seu costat, simplement caminar i ser-hi, ser-hi per quan cau i
ajudar-los a aixecar-se, en les dificultats amb actitud de Misericòrdia, ser
testimoni, ser referents (cristià).

COMPARTIR
Actituds: empatia, flexibilitat, criteri.
Accions: compartir família, compartir els amics comuns, compartir experiències de
vida, compartir una mateixa fe, compartir amor, compartir projectes.

CONFIANÇA – CORESPONSABILITAT
Actituds: empatia, respecte, perdó.
Accions: deixar-los fer, no corregir-los.

COMUNICACIÓ
Actituds: respecte, crítica, pedagògica, obertura, escolta, comunicació no verbal.
Accions: estar amb ells parlant amb el llenguatge que ells entenen: el cor, pregar
junts, estar disponible, compartir moments, proposar noves formes de
comunicació.

DIVERSIÓ – CREATIVITAT
Actituds: Disponibilitat, tenir ganes, il·lusió, alegria.
Accions: Somniar amb ells (som fills d’un somniador), compartir festa, compartir
temps lliure, compartir amics, intercanviar experiències.

“els joves són el primer lloc de trobada amb Déu per a un SSCC I
ELS NOSTRES FILLS SÓN ELS PRIMERS JOVES”

Moviment de Llars Don Bosco
SUMEM AMB ELS JOVES I PER ALS JOVES!
Amb motiu del Sínode de 2018 sobre els joves, la fe i la vocació

5 ACTIUS DES DEL CARISMA SALESIÀ
ESPIRITUALITAT APOSTÒLICA: FORMAR “BONS
CRISTIANS I HONRATS CIUTADANS” DES D’UN MODEL DE
VIDA CRISTIANA (LA SANTEDAT)

COMUNIÓ I MISSIÓ EN L’ESGLÉSIA: UN COS AMB MOLTS
MEMBRES

LA QUOTIDIANITAT: LLOC DE TROBADA AMB DÉU

OPTIMISME: CONFIANÇA EN LA BONDAT INTRÍNSECA DE
CADA PERSONA

MARIA AUXILIADORA: MODEL DE CRISTIANA,
EDUCADORS, QUE ACOMPANYA, QUE PROTEGEIX…
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5 ACTIUS DES DE LA PASTORAL JUVENIL
DÉU –PARE,FILL,ESPERIT-, EN EL CENTRE DE LA
DEFINICIÓ –I DE L’EXPERIÈNCIA- D’”ALGUNES GRANS
PARAULES” (VOCACIÓ, ACOMPANYAMENT, DISCERNMENT,
PREGÀRIA…)
NECESSITAT DE FER (PROCESSOS DE) PREGÀRIA
PERSONAL: ESCAMPAR-HO I DONAR-HI RESPOSTA
ACOMPANYAMENT ESPIRITUAL
(APROFUNDIR-HI I PRACTICAR-LO)
PROCESSOS PERSONALS
(TENIR-LOS PRESENT I CREURE-HI)
VOLUNTARIAT QUE “TOQUI” EL COR
(CONTACTE AMB REALITATS DE POBRESA
I DE NECESSITAT)
TRANSVERSAL: PERSONES ADULTES DE REFERÈNCIA PER
EXPERIÈNCIA (PARLEN DEL QUE VIUEN, NO NOMÉS DEL
QUE SABEN)
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5 ACTIUS DES DEL MOVIMENT JUVENIL SALESIÀ
EL PROTAGONISME DEL JOVE COM A PROMOTOR
D’EXPERIÈNCIES

FORMACIÓ PER A JOVES, QUE SÓN REFERENTS PER A
INFANTS I PER ALTRES JOVES

PROPOSTES DE VOLUNTARIAT COM A MOMENTS FORTS
EN LA DESCOBERTA PERSONAL

TROBADES, CAMPAMENTS I PASQUA JOVE, COM A LLOC
PER A TROBAR-SE AMB UN MATEIX I AMB DÉU

APROFUNDINT EN L’ESPIRITUALITAT JUVENIL
SALESIANA DES DE DIFERENTS ESPAIS
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5 ACTIUS DES DEL DOCUMENT PREPARATORI DEL
SÍNODE
MIRADA AL MÓN I AL FUTUR AMB ULLS DE JOVE:
INTEGRAL, A LLARG TERMINI, DE LA SOSTENIBILITAT

PRÀCTICA DEL DISCERNIMENT: L’ESPERIT PARLA I ACTUA
A TRAVÉS ESDEVENIMENTS
–RECONÈIXER, INTERPRETAR, ESCOLLIR-

ACOMPANYAMENT (COL.LABORADORS I COMPARTIR
CAMÍ): SORTIR – VEURE – TRUCAR

TOTS ELS JOVES TENEN EL DRET A SER ACOMPANAYTS
PERÒ NO COM A OBJECTES: ELLS SÓN ELS SUBJECTES
RESPONSABILITAT PRIORITÀRIA DE TOTA LA
COMUNITAT QUE HA DE SER CONSCIÈNT DE LA RIQUESA
DE LLOCS, INSTRUMENTS I AGENTS
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Document B)
POSADA EN COMÚ TROBADA
SIMBOLS QUE “ARTICULEN” O “ INTEGREN”
LES PROPOSTES O ELS ACTIUS
- EL COR (estimar, bategar amb, el centre de la persona, etc.)
- L’ORELLA (escoltar, pregària, situació joves, etc.)
- UN ROSTRE de JOVE (identitat, personalització, el jove
concret, el seu protagonisme, etc)
- L’ARBRE (creixement, amplitud, tronc, arrels, branques,
fruits, comunitat, vida, ritmes, extensió, protecció, etc.)
- L’ULL i CAMÍ (Déu centre de la vida, presència, vocació com
a camí. Etc.)
- UN ENGRANATGE (Procés, articulació, coordinació, encaix,
temps, actituds, etc.)
- PORTA OBERTA i MANS OBERTES (en sortida, mirada
enfora, posar-se en marxa, acollir, convidar a passar, no tenir
por, etc).
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QUÈ PODEM FER COM A LLARS don BOSCO
(grups i moviment)?
PERSONES:
- El jove en el centre com a protagonista.
- Déu el nostre referent. Els joves la nostra missió.
ACTITUDS:
- Estima i no et preocupis.
- No tenir por a les propostes dels joves.
- Entendre’ls (atendre altres realitats familiars)
- Posar-nos a la seva alçada.
- Ser testimoni i ser exemple.
- Ser testimoni de: amor parella; amor família; convivència; estil de
vida; família cristiana).
- Fer-nos visibles estant presents per acompanyar i ser referents.
- Crear ambient de família en les comunitats.
- Maria Auxiliadora i pregària.
ACCIONS i REFLEXIONS:
- Buscar moments de trobada amb la família i la comunitat; moments
de diversió; de compartir i de celebrar.
- Informar-se de les pregàries joves de cada obra per a participar-hi
com a grup de Llars don Bosco.
- Proposar amb creativitat a participar
a Llars (convocatòries de
presentació, reunions de grup, trobades, etc).
- Assumir el repte del Sínode amb esperança i compromís.
- Estar presents en la formació de les parelles joves (cataquesi,
preparació matrimonial, etc).
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Document C)
ORIENTACIONS i ACTIVITATS PER APROFUNDIR
EL TEMA COMÚ 2017-2018
Actualització 16 de novembre 2017
PREVI
El matrimoni responsable de la preparació haurà de tenir present:
a) El marc general presentat a la Trobada d’octubre (Terrassa)
b) Fer alguna proposta concreta per seguir aprofundint el tema

1.- REFERÈNCIES DE LA TROBADA

«Enguany volem sensibilitzar-nos i sumar-nos a la preparació del Sínode de 2018 a partir de la
realitat més específica de Llars don Bosco que és la família, però també amb altres “actius i
motors” com poden ser el carisma salesià, la pastoral juvenil, el MJS, etc.
Davant una certa tendència a una anàlisi complexa, pessimista i fragmentada sobre els joves, la
fe i la seva vocació, pensem que és possible “sumar” tot incorporant diverses realitats que tenim a
l’abast. Com a Llars don Bosco ho volem fer des del realisme, amb optimisme i de manera
integradora. I, sobretot, amb els joves i per als joves!»
-

Document preparatori del Sínode
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorioxv_sp.html
Recomanem molt especialment les parts IIa i IIIa. També hi ha un qüestionari al final que pot servir per al
diàleg en el grup.

-

Actius des de 5 perspectives: Família, carisma salesià, pastoral juvenil, moviment juvenil salesià i el propi
document del sínode (aportacions de la taula rodona de la Trobada). Fitxer adjunt al web

-

Què podem fer? Posada en comú de la Trobada Fitxer adjunt al web

2. - APROFUNDIMENT
Catalunya religió: Església i joves (monogràfic)
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/joves-esglesia
- Com preparen el sínode els joves
https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-preparen-sinode-joves-diocesis-catalanes
- Què pensen el joves de l’Església: “El testimoniatge és clau”
https://www.catalunyareligio.cat/ca/que-pensen-joves-esglesia-testimoniatge-es-clau
- Els joves a l’Església: “Ens hem de creure que tenim poder i tirar milles”
https://www.catalunyareligio.cat/ca/joves-esglesia-tenim-poder-per-tirar-milles
- La Unió de Religiosos proposa “creure amb els joves”
https://www.catalunyareligio.cat/ca/unio-religiosos-joves
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- Se senten escoltats els joves per l’Església?
https://www.catalunyareligio.cat/ca/se-senten-escoltats-joves-lesglesia
- Carta als Reis dels joves per a l’Església
https://www.catalunyareligio.cat/ca/carta-als-reis-dels-joves-lesglesia
Vida Nueva
- Generación del banco vacío: Tienen voz, piden voto. Núm 3052 (30/9/2017-6/10/2017)
http://www.vidanuevadigital.com/2017/09/29/la-generacion-del-banco-vacio-tienen-voz-piden-voto/
- Somos CONFER. Sínodo de los Jóvenes. Ahora hablan ellos. Septiembre 2017, núm.4.
http://www.vidanuevadigital.com/2017/09/30/los-jovenes-corazon-del-sinodo-2018/

3.- PISTES I PREGUNTES
Suggerim:
-

-

El tractament del tema a partir de dues reunions:
a) Una primera amb joves de les famílies, parròquia, esplai, etc. (seguint els articles de Catalunya religió);
b) Una segona per a la reflexió com a grup de matrimonis.
La lectura de les parts IIa i IIIa del document preparatori del Sínode.
La relectura dels materials de la trobada.
Lectures d’alguns articles referenciats.

Preguntes:
1.- Quines són les idees més significatives de la IIa i IIIa part del document preparatori del Sínode?
2.- Quins aspectes de les aportacions de la taula rodona (“actius”) us han semblat més interessants en aquest
context? Quina selecció d’actius faríem nosaltres (5 idees) per a una pastoral de conjunt? Per què ens costa integrar
agents, instruments, estratègies per a una pastoral vocacional dels joves?
3.- Considereu que els joves se senten acompanyats? En què hauria de consistir aquest acompanyament des de la
família?
4.- Què vol dir el text del sínode (part III) amb un “sortir-veure-trucar”?
5.- Quines són les demandes que els joves fan a l’Església? (Catalunya religió i Vida Nueva). Són les nostres
demandes? Com les valorem? Què podem fer com a famílies, moviment, comunitats?
Els joves de la JOC (veure Vida Nueva) a través d’una enquesta van proposar 9 “deures de l’Església”. Diuen els
joves:
«1) Construir una Església nova per a un món nou, que sigui dialogant, servidora, acollidora, agosarada...;
2) Que sigui més austera amb la mirada fidel a l’evangeli i als darrers; 3) Una Església on la dona i la
joventut tinguin un paper reconegut i valorat; 4) Que cregui en la capacitat dels laics i promogui la seva
responsabilitat; 5) Que ens ajudi a descobrir i a viure de manera creativa, a pregar i trobar a un Déu
encarnat; 6) Que renovi la celebració dels sagraments amb un llenguatge proper; 7) Una Església menys
preocupada pels números i més per les persones i els processos; 8) Que s’identifiqui més amb les causes
dels dèbils i menys amb les classes que tenen poder i privilegis en la societat; 9) Que ens eduqui i ens formi
per tal que trobem el sentit de les nostres vides per desenvolupar la vocació cristiana.»
6.- Nosaltres “creiem” amb els joves? I les nostres comunitats? Això és possible? Què pot implicar?
7.- Quan es publiqui el nou Pla Pastoral de la diòcesi de Barcelona (Quaresma 2018) analitzar què es diu sobre els
joves i amb quins aspectes queden vinculats la seva promoció vocacional.

