
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciutat del Vaticà 2018 

En aquest més d’octubre volem fer una introducció del document: Els joves, la fe i el discerniment dins del Sínode per 

reflexionar sobre els joves. Aquest està format per tres parts: reconèixer: l’Església a l’escolta de la realitat; interpretar: fe i 

discerniment vocacional; escollir: camins de conversió pastoral i missionera. Anem a exposar-ho i així demanar a la comunitat 

Mare de Déu de Montserrat que pregui per aquest Sínode i els seus protagonistes: els joves del món, del nostre continent, país, 

bisbat i parròquia. 

 

«Us he dit això perquè la meva joia sigui també la vostra i la vostra joia sigui perfecta» (Jn 15,11): aquest és el projecte 

de Déu per als homes i dones de tots els temps i, per tant, també per a tots els joves i les joves del tercer mil·lenni, sense 

excepció.  

Anunciar l'alegria de l'Evangeli és la missió que el Senyor ha confiat a la seva Església. El Sínode sobre la nova 

evangelització i l'exhortació apostòlica Evangeli gaudium han afrontat com dur a terme aquesta missió en el món d'avui; en 

canvi, els dos Sínodes sobre la família i l'exhortació apostòlica post sinodal Amoris laetitia s'han dedicat a l'acompanyament de 

les famílies cap a aquesta alegria.  

En continuïtat amb aquest camí, 

a través d'un nou camí sinodal sobre el 

tema: «Els joves, la fe i el discerniment 

vocacional», l'Església ha decidit 

interrogar-se sobre com acompanyar els 

joves perquè reconeguin i acullin la 

crida a l'amor i a la vida en plenitud, i 

també demanar als mateixos joves que 

l'ajudin a identificar les modalitats més 

eficaces d'avui per anunciar la Bona 

Notícia. A través dels joves, l'Església 

podrà percebre la veu del Senyor que 

ressona també avui. Com en un altre 

temps Samuel (cf. 1S 3,1-21) i Jeremies 

(cf. Jr 1,4-10), hi ha joves que saben 

distingir els signes del nostre temps que 

l'Esperit assenyala. Escoltant les seves 

aspiracions podem entreveure el món del 

demà que s'aproxima i les vies que 

l'Església està cridada a recórrer.  

La vocació a l'amor assumeix per cadascun una forma concreta a la vida quotidiana a través d'una sèrie d'opcions que 

articulen estat de vida (matrimoni, ministeri ordenat, vida consagrada, etc.), professió, modalitat de compromís social i polític, 

estil de vida, gestió del temps i dels diners, etc. Assumides o patides, conscients o inconscients, es tracta d'eleccions de les quals 
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ningú no pot eximir-se. L'objectiu del  discerniment vocacional és descobrir com transformar-les, a la llum de la fe, en passos 

cap a la plenitud de l'alegria a la qual tots som cridats.  

L'Església és conscient de posseir «allò que fa la força i l'encant de la joventut: la facultat d'alegrar-se per allò que 

comença, de donar-se sense recompensa, de renovar-se i de marxar de nou per a noves conquestes» (Missatge del Concili Vaticà 

II als joves, 8 desembre 1965); les riqueses de la seva tradició espiritual ofereixen molts instruments amb què acompanyar la 

maduració de la consciència i d'una autèntica llibertat.  

Rere les petjades del deixeble estimat.  

Oferim com a inspiració per al camí que 

inicia una icona evangèlica: Joan, l'apòstol. En la 

lectura del Quart Evangeli ell no sols és la figura 

exemplar del jove que tria seguir Jesús sinó també 

«el deixeble que Jesús estimava» (Jn 13,23; 19,26; 

21,7).  

«Fixant-se en Jesús que passava, [Joan 

Baptista] va dir:" Mireu l'anyell de Déu ". Els dos 

deixebles el sentiren parlar així, van seguir Jesús. 

Jesús es girà i, en veure que el seguien, els diu: 

"Què busqueu?". Ells li van respondre: "Rabí –que 

vol dir 'Mestre'–, on vius?". Els respon: "Veniu i 

ho veureu". Ells hi anaren, doncs, veieren on 

s'allotjava i es quedaren amb ell aquell dia. Era 

més o menys l'hora desena» (Jn 1,36-39).  

A la recerca d'un sentit a donar a la pròpia 

vida, dos deixebles del Baptista són interpel·lats 

per Jesús amb la pregunta penetrant: «Què 

busqueu?». A la seva resposta «Rabí –que vol 

dir 'Mestre'–, on vius?», segueix la resposta-

invitació del Senyor: «Veniu i ho veureu» (vv. 

38-39). Jesús els crida al mateix temps a un 

camí interior i a una disponibilitat de posar-se 

concretament en moviment, sense saber ben 

bé on això els portarà. Serà un trobament 

memorable, fins al punt de recordar fins i tot 

l'hora (v. 39).  

Gràcies al coratge d'anar i veure, els 

deixebles experimentaran l'amistat fidel de 

Crist i podran viure diàriament amb Ell, 

deixar-se interrogar i inspirar per les seves 

paraules, deixar-se impressionar i commoure 

pels seus gestos.  

Joan, en particular, serà cridat a ser testimoni 

de la Passió i Resurrecció del seu Mestre. En 

l'últim sopar (cf. Jn 13,21-29), la seva 

intimitat amb Ell el portarà a reposar el cap 

sobre el pit de Jesús i a confiar en la seva paraula. Mentre condueix a Simó Pere a la casa del gran sacerdot, s'enfrontarà a la nit 

de la prova i de la solitud (cf. Jn 18,1327). Al costat de la creu acollirà el profund dolor de la Mare, a qui és confiat, assumint la 

responsabilitat de tenir-ne cura (cf. Jn 19,25-27). El matí de Pasqua. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’any 1984, a Barcelona, es celebrà l’assemblea constituent del moviment “Vida Creixent” 

L’any 1986, a Lleida, comença a formar-se l’embrió del moviment que l’any 1990 es consolida com a pertanyent a 

“Vida Creixent”. 

L’ideari d’aquest moviment es ajudar a les persones grans i jubilades a viure fermament com a cristians, amb ple 

coneixement del que vol dir ser cristià. 

Els tres pilars fonamentals de “Vida Creixent” son : 

 Amistat, que es acollir i estimar a l’altre 
 

 Espiritualitat, que es viure intensament el coneixement del Deu pròxim i saber descobrir-lo en les nostres 
petites coses 

 

 Apostolat, que es donar testimoni als que ens envolten d’aquest Deu trobat íntimament  
 

 

El moviment “Vida Creixent” ens facilita la metodologia per tal de conèixer les riqueses de la fe i del baptisme i 

viure-les en tota la seva plenitud. 

El grup de “Vida Creixent” ens porta a descobrir els nous espais de la societat i de l’Església en els que podem actuar 

i les noves formes en les que es pot desenvolupar, d’acord amb l’edat, salut, preparació i coneixements de 

cadascun. 

Hem d’aconseguir crear el grup de “Vida Creixent” a la nostra Parròquia de Montserrat !!! 

Tant Mn. Manel com jo mateix, Ignasi Gilabert (669 28 94 47), estem a la vostra disposició per tal d’ajudar a fer-lo.      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDA CREIXENT 

 

 



 
Benvolguts amics i amigues! 
 

Un any més des de la DPJ hem organitzat el nou curs 2018/19 amb 
molta il·lusió i la col·laboració de molts de vosaltres. 
 
A continuació us passem el cartell on apareixen totes les activitats i les 
dates perquè les pugueu tenir presents. 
 
El  acte inaugural del nou curs serà el dia 28 de setembre a les 19h a 
l’església de Sant Pere, on ens unirem a l’eucaristia en honor del Beat 
Francesc Castelló (patró de la joventut). Allí li oferirem el nou calendari 
i pregarem per la bona evolució del curs. Tot seguit ho celebrarem tots 
junts a l’Acadèmia Mariana. 
Us esperem a tots! 
  
Mn. Manel Mercadè Melè 
Delegat de Joves del Bisbat de Lleida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de setembre Trobada inici de Curs 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Papa ens parla: L'art proporciona l'harmonia i la pau que el món necessita 

 

L'art com a "via mestra" per accedir a la fe "L'art, en la història, ha estat sol en segon lloc després de la 

vida de donar testimoni del Senyor" escriu el Pontífex, assegurant que ha estat i és "una via mestra que 

permet accedir a la fe més que moltes paraules i idees ". En aquest sentit, el Papa assegura que "l'art 

comparteix amb la fe el mateix camí: el de la bellesa". Francesc també ens diu que "la bellesa de l'art" és 

bona per a la vida i crea comunió: "perquè uneix a Déu, a l'home i a la creació en una sola simfonia; 

perquè connecta el passat, el present i el futur, perquè atrau el mateix lloc i involucra a la mateixa mirada 

a gent diferent i pobles distants ".  

 

En contemplar l'art redescobrim les coses importants de la vida. El Papa Francesc ens expressa 

que celebrar vol dir "recordar gratament" tot el camí recorregut fins ara, però també "renovar la 

consciència de preservar aquesta bellesa" que és "tan beneficiosa per a l'home". "Contemplar el gran art, 

expressió de fe ens ajuda en particular a redescobrir el que importa a la vida", ja que l'art "representa una 

necessitat universal" que enmig d'aquest món en el que es palpa l'egoisme i la lògica del poder, "és font 

d'harmonia i de pau" 

L'art proporciona l'harmonia i la pau que el món necessita 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


