Guia de treball amb JOVES

Guia de treball amb
Es molt important per a nosaltres
escoltar la vostra veu expressant
cóm vos sentiu en l’Església i acollir
les vostres idees per a créixer en
fidelitat a l’Evangeli. Ens omple de
goig sentir que caminam tots junts
formant part de un mateix poble.
Gràcies per participar en aquest
Sínode,
+ Francesc, bisbe de Menorca

JOVES
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Recollir LA VEU DELS JOVES, el que pensen i senten,
participant en el PROCÉS SINODAL de la nostra diòcesis
(Església), i preguntant-nos:
¿Quines passes hem de fer per créixer,
como una Església que vol fer camí junt
a altres, en aquest segle XXI?
DESENVOLUPAMENT DE LA SESIÓ
1.-Exercici individual, on cada jove fa una valoració de l’1 (res) al 5 (molt) dels
següents aspectes sobre la seva visió i experiència d’Església
.
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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.- Posada en comú dels perquès de la valoració que fan els joves. No es tan
important la valoració que fan com obrir un diàleg en el que expressin el seu parer i
experiència d’Església.

5

Guia de treball amb JOVES

3.- Rutina de pensament: “capturar la essència. Es tracta de pensar en tot lo parlat i
exposat pel grup i escriure un titular que capti la essència de la posada en comú.
Feim 5 grups, de manera que cada grup s’encarrega d’un dels blocs assenyalats en
l’exercici 1. Una vegada recordat lo el que ha sortit en la posada en comú (exercici
2), els joves realitzen el titular que expressi l’essència de les aportacions.
Per a fer açò pot ajudar que l’animador-a del grup hagi recollit en una pissarra les
diferents aportacions de la posada en comú anterior.
4.- En grups de 4 joves, respondre a aquestes preguntes, fent una relació de
respostes en el propi grup
• 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?
Posada en comú i síntesi de allò aportat a cada una de las dues preguntes
5.- Escoltem la cançó “Somos uno” de Axel.

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.
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

6.- Proposar als joves que escriguin un whatsapp al papa (breu) fent-li la seva
proposta de millora sobre l’Església
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SINTESI DEL TREBALL REALITZAT EN EL GRUP
FULL DEL ANIMADOR-A

1.- “Capturar l’essència”. Titulars el·laborat
pels joves que recullen la seva forma de veure,
sentir i viure l’Església

2.- Síntesis de les aportacions realitzades a aquestes dues preguntes
• 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?

3.- Seleccionar aquells “missatges de whatsapp” que consideris més interesants per
la seva aportació al futur de la nostra Església

4.- Escriu breument la teva valoració sobre l’experiencia i el treball dut a terme a
partir d’aquest material, amb el teu grup de joves.

