Guia de treball amb JOVES

FULL DEL PARTICIPANT
1.-Valora de l’1 (res) al 5 (molt) els següents aspectes sobre la teva visió i
experiència de Iglesia
BLOCS
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Hi ha canals per a expressar-me i donar la meva opinió
en la parròquia, en l’Església
Escoltar i prendre la Me sent escoltat/da quant he participat en algun
paraula
moment en la parròquia, grups, etc.
Crec que a l’Església li interessa la vida, l’opinió i les
aportacions d’exclosos, marginats, etc.
Participo de forma activa en les celebracions que se
realitzen a la parròquia, a l’escola, etc.
Celebrar la vida i la
fe
Les celebracions religioses en las que participo tenen
significat per a la meva vida
En l’Església es comparteixen responsabilitats i càrrecs
Participar i compartir entre laics, religiosos i preveres
responsabilitats
Como a joves, podem fer propostes i accions en la
parròquia, sentint-nos recolzats i acompanyats
Hi ha espais per al diàleg en l’Església i se te en
consideració l’opinió dels joves, dones i homes
Dialogar en
Els problemes socials formen part de la vida i missatge
l‘Església i amb la
de l’Església
societat
La veu de l’Església s’escolta en la nostra societat,
denunciant la injustícia i anunciant el missatge de
Jesús
Quant els joves necessitem prendre decisions vitals,
podem trobar un recolzament i acompanyament en
l’Església
Discernir y decidir
La presa de decisions en l’Església és compartida per
tots els creients
Es promou la transparència i la responsabilitat en
l’Església

2.- Rutina de pensament “capturar l’essència”. Pensa en tot lo parlat i exposat por tu i els teus
companys sobre el punto que t’assenyali el teu animador y escriu un titular que capti l’essència de
la posada en comú.
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3.- Respon a aquestes preguntes en el grup i anomeneu un secretari per que escrigui
una relació amb les vostres respuestes
• Quines aportacions positives, de valor, fa l’Església al mon d’avui?

• Quins aspectes consideres que s’haurien de canviar i/o cuidar més, en
l’Església?

4.- Escoltem la cançó “somos uno” de Axel.

Yo soy lo que soy, no soy lo que ves
Yo soy mi futuro y soy mi ayer
Y hoy tan solo soy este amanecer
Y los ojos que te vieron nacer
Soy tan simple que casi ni me ves
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves
No soy cuna de oro ni simple Moisés
Soy el desamparo del corazón
De aquel que pelea y no tiene voz
Soy la mano que te quiere ayudar
No hablo solo de mí cuando digo que soy
Te hablo de ese lugar donde nace el amor
que sueñas

Oh oh oh oh oh
Somos tan distintos e iguales
Oh oh oh oh oh
Somos el que siente y el que no está
Oh oh oh oh oh
Somos tan distintos e iguales
Oh oh oh oh oh
Todos somos uno con los demás
La piedra y el río, el cielo, la flor
Todos somos uno con los demás
El lobo, el cordero, y el mismo Dios
Todos somos uno
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves
Soy mi pasado y soy mi después
Soy libre y dichoso por elección
Soy un loco inquieto, pidiendo paz

¿ Hi ha algun o alguns missatges en la cançó que tenguin relació amb la missió de
l’Església? Quins? Establir semblances que reforcin el que ha de seguir fent l’Església
i tasques, àmbits, aspectes en els que ha de millorar, canviar.
5.- Escriu un WhatsApp al papa (breu) fent-li la teva propota personal sobre
l’Església

