QÜESTIONARI SÍNODE DE BISBES 2018 - Joves
Aquest qüestionari ha estat enviat des de la Santa Seu i pretén ajudar als bisbes de tot el món, que
es reuniran a Roma l’octubre de 2018 per participar en el Sínode de bisbes, on parlaran sobre “
Joves, fe i discerniment vocacional”.
El qüestionari està dirigit a joves d’entre 16 i 29 anys i consta de 16 preguntes. S’ha fet una versió
dirigida a joves de les preguntes que el Sínode fa als responsables i animadors de pastoral.
Preguntes prèvies:
Edat:
Creient / No creient / Altre religió:
1. Des de l’Església (sacerdots, catequistes, responsables, gent de la comunitat) us
sentiu escoltats? (De quina manera escolteu la realitat dels joves?)

2. Què és allò que més et preocupa del món en què vius? Creus que ha canviat molt el món
en els darrers anys? (Quines oportunitats ofereix ara el món que no oferia fa uns anys?
Quins són els principals desafiaments i quines les oportunitats més significatives per als joves
del vostre país avui dia?)

3. Quin tipus d’activitats, llocs i espais dels que t’ofereix l’Església t’agraden més i hi
participes més sovint? (Quin tipus i llocs d’agregació juvenil, institucionals i no
institucionals, tenen més èxit en l’àmbit eclesial, i perquè?)

4. Quin tipus d’activitats, llocs i espais que ofereix la societat t’agraden més i hi participes
més sovint? (Quin tipus i llocs d’agregació juvenil, institucionals i no institucionals, tenen
més èxit fora de l’àmbit eclesial, i perquè?)
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5. Què esperes de l’Església? Què creus que pot oferir-te i com pot ajudar-te en el teu camí
de la vida? (Què esperen els joves de l’Església (si es possible, distingir entre Església com
institució, comunitat, responsables)?)

6. En quins espais de l’Església els joves podeu participar i us sentiu protagonistes? (En quins
espais els joves poden participar i ser protagonistes en la vida de l’Església, especialment en
les comunitats?)

7. En quins ambients tens relació amb joves no creients? (Com i on podeu trobar joves que no
freqüenten els vostres ambients eclesials?)

8. Us heu sentit acompanyats i orientats per la vostra família I comunitat eclesial a l’hora de
decidir sobre el vostre futur i vocació? Recordes alguna persona que hagi estat decisiva
en aquest discerniment? Com? (Quina és la implicació de les famílies i les comunitats en el
discerniment vocacional dels joves? )

9. L’escola/universitat t’ajuda a discernir com orientar el futur de la teva vida? Recordes
alguna persona que hagi estat decisiva en aquest discerniment? Com? (Quines són les
contribucions a la formació en el discerniment vocacional per part d’escoles i universitats o
d’altres institucions formatives (civils o eclesials)?)

10. Les xarxes socials us ajuden a l’hora de reconèixer quin és el camí que has de
recórrer en el futur? (De quina manera teniu en compte el canvi cultural causat pel
desenvolupament digital?
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11. Has participat en alguna activitat JMJ o trobada amb molts joves? Et va ajudar? Com? (De
quina manera les Jornades Mundials de la Joventut o uns altres esdeveniments nacionals o
internacionals poden entrar a la pràctica pastoral ordinària)

12. Quins projectes iniciativa de pastoral vocacional hi ha a la vostra diòcesi? (De quina
manera a les vostres diòcesis es projectes experiències i camins de pastoral juvenil
vocacional?)

13. Tens acompanyament espiritual? Com t’ajuda? Qui t’acompanya (sacerdot, catequista, un
altre)? (Quant de temps i espai dediquen els pastors i altres educadors per a
l’acompanyament personal?)

16. Creus que l’Església por ajudar-te a mirar el futur amb confiança i esperança? Com? (Com
ajudeu als joves a mirar cap al futur amb confiança i esperança a partir de la riquesa de la
memòria cristiana d’Europa?)

17. Sovint no estem contents amb el món que ens han deixat, i per això protestem. Com creus
que podem passar de la cultura de la protesta a la de la proposta? (Els joves sovint se
senten descartats i rebutjats pel sistema polític, econòmic i social en el que viuen. Com
escolteu aquest potencial de protesta per a que es transformi en proposta i col·laboració?)

18. Com creus que es poden millorar les relacions entre generacions? Què podem aprendre
de les generacions passades, i que creus que ha de fer la societat i l’Església perquè els
joves assumim més responsabilitats? (En quins nivells la relació intergeneracional encara
funciona? Com reactivar-ho on no funciona?)
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