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Presentació dels GRUPS D’ADOLESCENTS I 
JOVES 

 

 Des de fa un temps, amb aquest terme de santfeliuJove volem 
definir l’acció pastoral que realitza el bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat respecte els adolescents i joves de la diòcesi. Aquesta acció 
l’impulsa el bisbe de la diòcesi mitjançant la Delegació diocesana de 
Pastoral Juvenil. 

 
 En aquests darrers cursos s’han anat fent 
diferents passos, a poc a poc, però amb una 
orientació clara d’esdevenir una eina útil per 
a l’evangelització entre els adolescents i joves, 
i la seva incorporació a l’església diocesana 
des de les parròquies i arxiprestats. 

 
Volem fer-ho deixant-nos moure per l’Esperit, sent hereus de tot 

el que s’ha fet abans que nosaltres, orientats per les quatre notes de 
l’acció catòlica i distingint sense diferenciar i unint sense uniformitzar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 La franja d’edat que hem d’atendre és molt àmplia i variada; des 
dels 15 anys fins als 25 anys. Aquests joves de 25 anys, haurem de 
canalitzar-los cap a una proposta diocesana de laïcat organitzat. 
També tenim un compromís cap als agents de pastoral d’aquests 
adolescents i joves; els catequistes, monitors, animadors, educadors i 
consiliaris. 
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 Les iniciatives i els materials que us presentem volen ser un 
itinerari cristià per un grup d’adolescents o joves que vulgui fer camí a 
la seva comunitat cristiana. De materials i recursos n’hi ha moltíssims, i 
intentarem discernir junts per a veure què cal oferir en concret als 
adolescents i joves del vostre grup. Juntament amb els materials et 
proposem un acompanyament senzill i humil, des de la Comunitat 
d’Acompanyants, que et reforci com a persona creient i en el servei de 
catequista d’adolescents i joves. 
 
 Volem que aquests grups d’adolescents i joves estiguin 
caracteritzats per una convocatòria i una acollida; per l’agent de 
pastoral i l’acompanyament; per una experiència de pregària i de 
servei; per uns continguts que ajudin a fer-se seus els misteris de la fe; 
pel mètode de la Revisió de Vida; per la llibreta de Vida; per l’Estudi de 
l’Evangeli; per la identificació amb la parròquia i la participació en 
l’eucaristia; per la presència del prevere; i per la diòcesi. 
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CONTINGUTS I MATERIALS CATEQUÈTICS* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*En tots els casos combinant-ho amb les diferents campanyes: en 
relació a l’objectiu diocesà, de Càritas, de Mans Unides, de Missions, 
de Justícia i Pau, de les Vocacions, i de la Trobada diocesana 
d’adolescents i joves. 

 
 
 Caldrà estar atents a la celebració dels sagraments de la Iniciació 
Cristiana (baptisme, confirmació i eucaristia), com l’anunci de l’evangeli i 
l’acollida a joves que no coneixen a Jesucrist. 
 
 

    Us esperem a les diferents activitats que us anirem oferint al llarg del 
curs. Especialment a la Trobada diocesana de Catequistes, que s’esdevindrà 
a l’inici de curs. Allà tindrem una estona d’informacions i formació, com 
també l’enviament per part del bisbe diocesà a la nostra missió. També serà 
una bona ocasió per a conèixer a la persona de referència de la Comunitat 
d’Acompanyants. 

 

Adolescent
s 15-16 anys 

•Catecisme Testimonis del Senyor 
•Fitxes SIC 

•Altres fitxes 

 

Joves         

  17-18 
anys 

•Fitxes Grups de Vida (SIJ) 
•Iniciació a l'acció catòlica (Acció Catòlica 

General) 

 

A partir 
dels 18 
anys 

•Revisió de vida 
•Carpetes de l'APLEC de l'Esperit 

•Fitxes Youcat 


