Ens sabem creats i cridats per Déu. Som creats per Déu des d’aquell alè de vida a l’inici de tot.
Aquest buf d’amor que sorgeix d’allò més íntim de Déu, ens dóna Vida, una vida de l’Esperit. Ell ens
crea per a la Vida, i és en aquesta vida on anem descobrint-lo, en els altres i en nosaltres mateixos. Ens
coneix a cadascú i té un pensament original per a cada persona. Aquest somni de Déu, aquest horitzó
amb sentit, aquesta crida l’escoltem des del que som, i és des d’aquí que podrem dur a terme coses
noves, des de l’amor, des del servei, en comunitat, descobrint, sorprenent-nos, construïnt coses noves,
vida nova, Regne de Déu.
Voldríem que aquesta cultura vocacional, que el binomi crida – resposta calés en el conjunt de la
nostra pastoral, també amb els infants, convençuts de la dinámica de Déu, que ens ajudarà a créixer
com a persones i com a cristians.
Aquest és l’objectiu d’aquesta trobada amb el grup de catequistes de les diferents parròquies de
l’arxiprestat: fer arrelar en nosaltres (tot allò que entenem per) la cultura vocacional.
Ens agradaria que ho puguessiu incorporar a les vostres programacions, calendaris i activitats,
per tal de posar-ho en pràctica en el treball que realitzeu amb els infants i entre vosaltres les catequistes. Per això també us facilitem algunes dinàmiques que poden ajudar-vos. Com sempre caldrà concretar-les i adaptar-les a la realitat de cadascú. Animar-vos a ser valents!!!
Finalment us proposem visualitzar tot aquest treball en alguna de les eucaristies del diumenge,
en diàleg amb el respectiu rector, i també en la resta de moments on el Mes vocacional serà present
durant aquest mes de noviembre.
Per acabar una última idea. La cultura vocacional ha vingut per quedar-se, impregnant tots els
racons de la vida de la nostra església diocesana; i vol ajudar-nos a ser cristians escoltant i responent a
les crides que avui Déu ens fa.


Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l’aigua. Eren pescadors. Jesús els
digué:
- Veniu amb mi i us faré prescadors d’homes.
Immediatament deixaren les xarxes i el van seguir.
Mc 1, 16 – 18
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DINÀMICA 1
-Posem un paper d’embalar a terra, escoltem una música tranquil·la, intentem amb una paraula, un dibuix... expressar el que penso o imagino quan sento la paraula VOCACIÓ.

DINÀMICA 2
-Conversa per parelles de manera que ens puguem mirar els ulls i trobar-nos en els ulls de l’altre. Disposició
de les cadires: “bancs de la trobada o caseta”.
-Es faran tres rondes. Cada ronda amb una persona diferent i a ser possible que no sigui del nostre poble o
ciutat. A cada ronda el tema de conversa serà diferent.
-Ritual: quan em trobo amb la persona amb la que compartiré una estona la saludo cordialment com em
sembli més oportú: una abraçada, un petó, una paraula... cada u com li sembli millor. Després ens escoltem sense
fer-ne cap valoració i tenint en compte que hem de poder parlar tots dos. En acabar també ens acomiadem amb
una paraula, abraçada...
-Preguntes:
-Del que han escrit, dibuixat... els teus companys sobre el paper què és el que més t’ha agradat, t’ha
cridat l’atenció, estàs d’acord o no....
-Sé quina és la meva vocació?
-Com visc la meva vocació? Sóc feliç?

-Collita: (ens quedem drets i en cercle)
-Com m’he sentit?
-Què em queda del viscut en aquesta estona?
-Quins interrogants s’han despertat en mi?

-Tot el que ens queda d’allò que hem viscut en aquesta estona i aquests interrogants, ens fa pensar que
potser la vocació humana va més enllà de les nostres idees, d’aquells esquemes que tenim, d’allò que ens han
transmès, una manera diferent d’entendre la vocació humana.
-Descobrir la vocació humana des d’una perspectiva més amplia, és el que ens fa viure-la amb més plenitud
i amb una consciencia diferent.

DINÀMICA 3
-Mira la teva pròpia vocació: quines oportunitats i dificultats has trobat per ser el que ets en aquest moment?
-Recorda joves o adolescents que tinguis a prop (pots escriure els seus noms).
-On busquen la seva vocació?
-Quines oportunitats i dificultats els dóna el seu context, la seva realitat.
-Compartim en petits grups o amb la persona que tenim al costat.
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FITXA D’ACTIVITATS
ÀMBIT

PASTORAL AMB JOVES

TIPUS
D’ACTIVITAT

DESCOBERTA DE LA VIDA D’UNA COMUNITAT I LA CASA PARROQUIAL

Tot fent una ruta, una excursió, descobrirem la vida religiosa i del preveré diocesà, tot
visitant els llocs on viuen.
Caldrà seleccionar i contactar prèviament amb aquelles persones a qui volem visitar, i
preparar una mica la visita.

DESCRIPCIÓ

Amb una comunitat religiosa podem parlar de…
 què és la vida religiosa
 el carisma de la seva congregació
 la missió de la comunitat
 visitarem el centre que elles animen
 tindrem una estona de pregària
acabarem amb un diàleg i una mica de berenar.

A la rectoria podem parlar de…
El rector de la parròquia ens pot explicar amb una mica més
de detall, quina és la tasca del rector, quina és la seva missió a més de fer misses...
Podem acabar la jornada buscant unes conclusions…
De tot el que en aquesta tarda hem tingut oportunitat de
veure, de compartir... què és el que més ens ha agradat?
què ens ha cridat l’atenció? Amb què ens quedem?

MATERIALS

PERSONES
IMPLICADES
PERSONES A
QUI VA
ADREÇAT
LLOC

Catequistes que acompanyen als joves.

Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment.

Sala
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FITXA D’ACTIVITATS
ÀMBIT

PASTORAL AMB JOVES

TIPUS
D’ACTIVITAT

PREGÀRIES DELS FIDELS PER A LES EUCARISTIES
Amb motiu de la Cadena de Pregària per les Vocacions, que té lloc a totes les diòcesis de
Catalunya durant el mes de novembre, oferim unes pregàries dels fidels pròpies sobre
aquesta intenció per afegir als formularis dels diumenges del mes de novembre. Cal tenir
en compte que els dies de novembre que han estat encomanats d’una manera especial al
bisbat de Sant Feliu de Llobregat són el 9, el 19 i el 29.
Xavier Aymerich, delegat
PREGÀRIES DELS FIDELS
- Durant aquest mes de novembre, preguem especialment per les vocacions: a la vida religiosa, a la vida missionera, al ministeri sacerdotal o diaconal. Que hi hagi joves generosos
que se sentin cridats pel Senyor. PREGUEM.
- Perquè no manquin mai en l’Església els pastors que la presideixin i que, a través del seu
ministeri, facin present l’amor de Déu en les comunitats. PREGUEM.

DESCRIPCIÓ

- Perquè tots els cristians ens deixem interpel·lar per allò que Déu ens està demanant cada dia, i que especialment hi responguin els que el Senyor crida a una vocació sacerdotal o
religiosa. PREGUEM.
- Preguem avui, en comunió amb tot el nostre bisbat de Sant Feliu, per les vocacions a la
vida sacerdotal i religiosa. Que Déu cridi joves que responguin generosament a la vocació.
PREGUEM.
- Pel nostre bisbe, pels preveres i diaques, pels religiosos i religioses. Que amb la seva paraula i la seva vida esdevinguin testimoni i estímul per a molts altres que es plantegin la
seva vocació. PREGUEM.
- Per les vocacions a la vida sacerdotal, diaconal i religiosa. Que el Senyor doni a l’Església
les persones entregades que necessita per continuar la seva missió enmig del món. PREGUEM.

MATERIALS
PERSONES
IMPLICADES
PERSONES A
QUI VA
ADREÇAT
LLOC
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Responsables de litúrgia

Comunitat parroquial

Celebracions de l’eucaristia

FITXA D’ACTIVITATS
ÀMBIT

PASTORAL AMB JOVES

TIPUS
D’ACTIVITAT

UNA TROBADA AMB ELS MONITORS I LES MONITORES

DESCRIPCIÓ

Caldrà un primer moment de justificació de l’activitat i de pertinença a la parròquia.
La sala la podem ambientar amb alguns cartells (“Tu ets el millor regal...” i “La
vida consagrada és...”)
Treballarem el subtema opcions de l’eix església dels materials de l’Aplec de
l’Esperit 07.
Podem fer un músic fòrum amb la cançó de “Fes un gir”.
Cal pensar com es fa el ressò a l’eucaristia dominical.

MATERIALS

PERSONES
IMPLICADES
PERSONES A
QUI VA
ADREÇAT
LLOC

Consiliari o animador de la fe del Centre d’Esplai.

Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment.
Sala
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FITXA D’ACTIVITATS
ÀMBIT

PASTORAL AMB JOVES

TIPUS
D’ACTIVITAT

UNA TROBADA AMB ELS MONITORS I LES MONITORES
ELS NOSTRES PROJECTES I ELS PROJECTES DE DÉU
1.TU POTS FER UN PROJECTE PER A LA TEVA VIDA
Quan una família vol construir-se una casa, encarrega un projecte. Els tècnics diran si és
possible, però la mateixa família serà l’autora d’aquella casa, perquè l’hauran fet a la
mesura dels seus desigs i les seves possibilitats.
Quan un noi o una noia comença a pensar què vol fer de la seva vida, ell mateix és l’autor
del seu projecte. Però també demana ajuts, principalment a les persones que més el coneixen.




Quins són avui els meus “projectes”?
Quins són els “valors” a què dono més importància en la meva vida? Tria entre
aquests o altres: salut, riquesa, justícia, èxit, coneixements, bellesa, plaer, amor,
solidaritat, sinceritat...
 Creus que els “valors” que has escollit tenen tots la mateixa importància? Per què?
Què és per a tu un “projecte” per a la teva vida?

2. LA TEVA VIDA ÉS UN REGAL

DESCRIPCIÓ

Tota la teva vida és un gran regal! És quelcom que has rebut, que se t’ha donat. Se t’ha
regalat perquè en facis quelcom. Estem cridats a ser feliços, descobrint el nostre propi
camí de realització.




Quin és el millor regal que he rebut?
Quin és el millor regal que he fet?
Què en fem amb els regals? Per què?

3. DINÀMICA del REGAL
Cada persona rep una fotocòpia amb el dibuix d’un regal. Aquest regal-dibuix, representa
la teva vida.
Escriu en aquest regal: el teu nom, per tal de donar-li identitat. Intenta també escriu
quelcom que respongui a la pregunta següent:
Què significa que la vida és un regal?

Compartim el nostre regal amb els altres.
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4. LES PERSONES SOM UN REGAL DE DÉU
Llegim aquest text.

DESCRIPCIÓ

“Les persones som un regal de Déu, Pare.
Algunes estan magníficament empaquetades;
amb el primer cop d’ull ens atrauen.
Altres estan embolicades amb paper molt ordinari.
Algunes s’han fet malbé per culpa del correu.
De vegades, és possible que tinguin una distribució especial.
Algunes són un regal mal empaquetat.
D’altres les han embolicat amb molta cura.
Però el paquet no és el regal.
De vegades, el regal és difícil d’obrir
i cal buscar ajut.
Potser perquè fa por
potser perquè fa mal
potser perquè ja ha estat obert i menyspreat...
Jo sóc un regal.
I, en primer lloc, un regal per a mi mateix.
He mirat l’interior del meu paquet?
Tinc por de fer-ho?
Potser no he acceptat mai el regal que sóc.
Sóc un regal per a mi mateix
i un regal per als altres”.
En una estona de silenci, fem l’esforç d’entrar en nosaltres mateixos, intentem endinsarnos en el nostre interior descobrint el meravellós regal que guardem. Com més acceptem amb responsabilitat el compromís de conèixer-nos més, més grans seran les sorpreses que descobrirem de nosaltres mateixos.




Què en faré amb aquest regal que sóc jo mateix?
Abans hem parlat dels nostres projectes. Té alguna cosa a veure Déu amb el teu
projecte? Què aporta Déu a la teva vida? Quin lloc hi té?
 Descobrir el projecte que Déu té per a mi, això és la vocació. Aquest projecte de Déu
és que jo sigui feliç. Seré capaç d’anar descobrint en mi aquest projecte? Per això
em cal temps.
 Agraïm al Senyor el regal de la nostra vida.
Li demanem coratge per anar descobrint el regal que hi ha en nosaltres i saber-lo compartir amb la gent que ens envolta.

MATERIALS
PERSONES
IMPLICADES
PERSONES A
QUI VA
ADREÇAT
LLOC

Consiliari o animador de la fe del Centre d’Esplai.
Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment.
Sala
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Fitxa d’activitats
ÀMBIT
TIPUS
D’ACTIVITAT

PASTORAL AMB JOVES
UNA TROBADA AMB ELS MONITORS I LES MONITORES
JOCS PER A UNA EDUCACIÓ VOCACIONAL – I
INTRODUCCIÓ
L’educació de cara a la vida professional o educació vocacional és un esforç dels sistemes
educatius i de la comunitat a fi d’ajudar els joves a familiaritzar-se amb la valoració d’una
societat orientada al treball; a integrar aquesta estimació en la pròpia estructura axiològica
individual i a posar-la en pràctica en llurs pròpies vides, per tal que el món ocupacional, del
qual formaran part, els sigui satisfactori i significatiu individualment.
Aquests valors ocupacionals han de venir acompanyats per la motivació i l’orientació.
Una de les metodologies enfocada a l’educació vocacional és, com no, la lúdica, mitjançant
diferents jocs i activitats de simulació podem ajudar els infants dels nostres esplais a descobrir quin ha de ser el seu futur laboral.
EL JOC DE LA JERARQUIA PERSONAL DE VALORS
Es tracta que el noi distingeixi quins són els seus valors i la seva axiologia i els analitzi, i pensi com aquests influeixen a l’hora de decidir acadèmicament i professionalment.

DESCRIPCIÓ

Edat preferent: a partir dels 14 anys
Objectius:
 Del monitor: mostrar als infants el paper fonamental dels valors en el procés de presa
de decisions vocacionals.
De l’infant: arribar a ser conscient de la importància dels valors personals individuals davant la necessitat de prendre una decisió.

Analitzar diverses decisions preses recentment i reflexionar sobre el conjunt de valors que
s’hi reflecteixen.
Saber respondre a la qüestió com es decideix?.
Motivacions:
Presentar un cas als infants:

Dilluns tens un examen de matemàtiques i hauràs d’estudiar força el cap de setmana. Però
el teu millor amic ofereix una festa per a tots i espera que tu hi assisteixis. Així, doncs, et
trobes que has de prendre la decisió.
El monitor comentarà respostes com ara Aniré a la festa perquè el meu amic (o amiga) hi
serà i no m’agraden les matemàtiques; o em quedaré estudiant el cap de setmana perquè
aquesta avaluació és molt important per a passar al curs següent, etc...
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Reflexió final

1. Es fa veure als infants que, encara que estem enfrontats amb el mateix problema, hi
podem respondre de diferents maneres.
A partir d’aquesta reflexió el monitor explicita la definició de valor com allò que nosaltres
considerem que és important.

Per ajudar a fer aquesta reflexió, es pot utilitzar aquesta fitxa:
MODEL PER A PRENDRE DECISIONS
Tracta de completar els espais en blanc.
Pregunta: Et quedaràs a estudiar per a prepara l’avaluació de matemàtiques, o aniràs a la
festa?
Eleccions

Alternatives

1. Defineix les teves eleccions

1

1

2. Sospesa les teves alternatives

Quines serien les possibles conseqüències o resultats d’aquesta
elecció?

DESCRIPCIÓ

a)

a)

b)

b)

c)

c)

3. Sigues conscient dels teus
valors

Ara que ja has sospesat les possibles conseqüències de cada
elecció, què és allò que més
valores? Fer bé el teu examen, o
divertir-te amb els teus amics?

4. Formula la teva decisió

Quina és la teva decisió?

Fóra bo que es comentessin totes les eleccions entre tots i raonar les preses de decisió
realitzades.

MATERIALS

PERSONES
IMPLICADES
PERSONES A QUI
VA
ADREÇAT
LLOC

Consiliari o animador de la fe del Centre d’Esplai.

Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment.
Sala
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FITXA D’ACTIVITATS
ÀMBIT

TIPUS
D’ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

PASTORAL AMB JOVES
ACTIVITAT AMB ADOLESCENTS I JOVES

-Breu introducció al tema de la vocació i la crida.
-Presentació del possibles camins de realització personal: vocació laïcal, vocació sacerdotal,
vocació religiosa.
-Analitzar un text de vocació i fer-ne pregària.
Déu crida persones concretes perquè el segueixin i portin a terme una determinada missió.
El text és Lc 1, 26-36 “Anunciació a Maria”
-En una estona de pregària intentarem respondre les preguntes següents:
1. Qui crida a qui?
2. Per a què?
3. Què implica ser cridat?
-Compartim la nostra pregària

MATERIALS

PERSONES
IMPLICADES
PERSONES A
QUI VA
ADREÇAT

Catequistes que acompanyen als joves.

Joves de la parroquia, de l’escola o del moviment.

Sala

LLOC
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Carta dominical del bisbe Agustí del 13 de Novembre de 2011

DÉU CRIDA
Tenim clar que, tant la fe, com el lliurament especial al sacerdoci o a la vida consagrada, no són només qüestió d'un
mateix, sinó que essencialment constitueixen una resposta a una crida que “ens ve de fora”. Una crida que neix de
l'interès amorós que té Déu per nosaltres i per la humanitat.
Si això és així, perquè es doni la fe o la consagració, caldran dues condicions: una, que la crida de Déu s'apropi, es faci
sensible, perceptible; una altra, que l'oïda sigui capaç d'escoltar.
La primera condició s'ha complert amb escreix per part de Déu, que parla cridant. Al llarg de la història la seva paraula i la seva veu han estat constants. Des de la veu amagada en les consciències o la paraula plasmada en el natura,
passant per la seva comunicació especial amb el Poble d'Israel durant segles d'Història de Salvació, fins a Jesucrist,
que és la Paraula, el Verb de Déu. Ens ho diu la Carta als Hebreus:
“Moltes vegades i de moltes maneres va parlar Déu en el passat als nostres pares per mitjà dels Profetes. En aquests últims temps ens ha parlat per mitjà del Fill...” (Hb 1,1)
Moltes vegades i de moltes maneres vol dir “sempre i amb tots els recursos al seu abast”. I la raó d'aquesta insistència és que Ell no pretén “il·lustrar” el nostre enteniment, ensenyar-nos una ciència, regalar-nos un “ornament” per
fer més bella la vida, o donar-nos una notícia qualsevol, sinó que busca ni menys ni menys que salvar-nos, mitjançant
la seva comunicació. Per això ha estat constant, i per això ha cercat les maneres de parlar cada vegada més compromeses, més properes, més radicals. Ha pretès interpel·lar, provocar la resposta, fins a l'extrem de fer-se un de nosaltres en Jesucrist: les seves paraules i els seus gestos, tota la seva vida és Paraula que crida i interpel·la.
Però dins de la seva vida encara hi ha un moment i una manera més radical de cridar. Fa uns dies es va presentar a
Barcelona el llibre de Chiara Lubich, “El crit. Jesús crucificat i abandonat”. Aquest crit és l'exclamació tremenda de
Jesús en la Creu, en nom de tota la humanitat abandonada. Però és, al mateix temps, el crit de Déu a tota la humanitat, la Paraula més forta, intensa i interpel·lant que Déu dirigeix a tots nosaltres, precisament perquè creguem i ens
lliurem. Així, en Crist crucificat la Paraula de Déu, la seva crida, la seva vocació, és talment un crit, un clam immens.
Heus aquí la gran paradoxa. Déu ens crida a la fe mitjançant les seves veus.
Hi ha la veu suau i plaent que es descobreix a la creació. I la veu amiga de la consciència en el
cor de cadascun de nosaltres.
Hi ha la veu il·luminadora, però inquietant, perdonadora i justa, rehabilitadora i profètica, de
Jesús en la seva vida pública.
Hi ha la veu esgarrifosa, tràgica, penetrant, del seu crit en la Creu, nascuda de la seva set de fe
i d'amor.
Si encara així no creiem ni estimem, és que el nostre cor és més dur que una pedra. Ja ho va dir el Senyor per boca
del seu profeta Ezequiel (cf. Ez 24; 3,7; 11,19). L'interior de la pedra no arribarà a beneficiar-se de l'aigua fecunda,
per molt que plogui.
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Introduïm una nova manera d’entendre la vocació humana. La vocació amb dues components: quelcom
que m’és donat, inspirat per Déu i és quelcom que he de desplegar al meu estil, al meu ritme.
La vocació és el “buf” original de cada un. És la crida a ser un mateix, únic, original. Tot@s estem cridats a
ser nosaltres mateixos. Això requereix art. Necessitem reconeix-ho, descobrir-ho, compartir-ho en intimitat amb
altres.
El somni de Déu ja batega en la meva “gla”, és la meva originalitat.
Descobrir la vocació és arribar a tenir un somni que ens convida a ser CREADOR@S DE VIDA.
És reconèixer el propi lloc en el món, descobrir-ho i desplegar-ho en el temps. És quelcom que hem de
descobrir i ajudar a descobrir a d’altres joves.
És des de la nostra originalitat que anem fent les nostres opcions.
Entenent així la vocació ens vincula als altres de manera diferent. No des de la superioritat sinó des de la
igualtat. Percebre’ns vulnerables ens posiciona des de la igualtat. Tots tenim la temptació de fer els altres a la
nostra mida.
La vocació és allò que cada un descobreix ser fruit d’una crida. Allò que vull coincideix amb el que haig de
fer i puc fer. La vocació es va descobrint i “desplegant”. És aquest misteri i originalitat que “bull” en nosaltres. És
quelcom de tota la vida i no segueix un procés lineal sinó en cicles.
La “Vocació” és com la llavor d’una “gla” que té una capacitat superior a altres llavors. La nostra vocació té
la força d’una gla. Ja és en potència tot el que podem ser però falta desplegar-la.
Podríem dir que la vocació és el somni de Déu per a cada un de nosaltres. Que espera la terra adequada
per esclatar i desenvolupar-se. (Aquí entra la tasca dels catequistes, animadors, monitors, educadors,...).
La nostra vocació neix del somnis que col·lectivament fem amb altres. S’enforteix en la trobada amb els
altres.
No creixem de forma lineal sinó per cicles. Creixem quan anem donant resposta a preguntes que ens fem,
construint certeses. Creixem amb les crisis i hi ha moments d’harmonia.
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Cadena de pregària per les Vocacions 2016
Pare de misericòrida,
que heu lliurat el vostre Fill per la nostra salvació
i ens sosteniu continuament amb els dons del vostre Esperit,
concediu-nos comunitats cristianes vives, fervoroses i alegres,
que siguin fonts de vida fraternal
i que despertin entre els joves
el desig de consagrar-se a vós i a l’evangelització.
Sosteniu-les en la comesa
de proposar als joves una catequesi vocacional adequada
i camins de consagració especial.
Doneu-los saviesa
per al discerniment necessari de les vocacions
de manera que en tot brilli
la grandesa del vostre amor misericordiós.
Que Maria, Mare i educadora de Jesús,
intercedeixi per cada una de les comunitats cristianes,
per tal que, havent esdevingut fecundes per l’Esperit
Sant,
siguin font de vocacions autèntiques
al servei del poble sant de Déu.
Cant: LA TEVA CRIDA
MOMENT DE SILENCI
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