BENAURATS VOSALTRES. Aquestes paraules del Sermó de la Muntanya són les proposades pel Papa Francesc en
el missatge de la JMJ 2014. Unes benaurances “portadores d’una novetat revolucionària”, doncs proposen una felicitat
que “no és la dels mitjans de comunicació o l’opinió dominant”. No és la felicitat dels triomfadors, sinó la dels
“perdedors i dèbils”. Però la que porta a la vertadera joia i alegria. “Estimats joves, Jesús ens demana que responguem
a la seva proposta de vida, que decidim quin és el camí que volem recórrer per arribar a l’autèntica alegria”.
Els dies 20-23 de maig es va celebrar a Barcelona un Congrés Internacional de pastoral a les grans ciutats. Va ser un
Congrés molt interessant, on es van treballar els reptes i oportunitats de l’acció pastoral en un diòcesi urbana com la
nostra. Ara, com a Església de Barcelona, tenim un gran repte: Com anunciar Jesús i la seva proposta de felicitat als
joves de la nostra gran ciutat? Al nostre voltant veiem cada dia més pobresa material, però també molta d’espiritual,
especialment en les noves generacions. Podem ajudar als nostres companys de classe, de feina, de festa, a trobar-se
Aquell que porta la felicitat que mai caduca?
Ens agradaria dedicar aquest curs a reflexionar on es troba la vertadera felicitat, sovint invisible als ulls de les càmeres
dels mòbils, però no als del cor, i animar-vos a que aquest curs omplim la nostra diòcesi de benaurances...
SIGUES BENAURANÇA! Aquest és el repte que el papa Francesc ens ha llençat pel propers anys, fins la JMJ Cracòvia
2016. L’acceptem?
Que Santa Teresa d’Àvila, que enguany fa 500 anys del seu naixement, ens hi ajudi!
Mn Bruno Bérchez i els equips de la delegació de joventut

18/10/14 JORNADA D’ANIMADORS: Xerrada: 10 pistes per la pastoral juvenil en una gran ciutat (Mn. Xavier Morlans).
Tallers: Noves fitxes Youcat / Recursos Acció Catòlica / Ser animador de joves / Trobada joves estil “Alpha”?
24-25-26/10/14: Entrenament del curs Alpha per a joves
07/11/14 INICI DEL CURS A LA SAGRADA FAMÍLIA. Els joves rebran l’encàrrec de posar en pràctica les benaurances de
Jesús a la gran ciutat, mitjançant diversos reptes
03-28/11/14 Mes de cinema espiritual a les escoles
13-14/12/14 Recés d’advent per a joves i animadors, amb el bisbe S. Taltavull
29/12/14-02/01/15 Trobada europea de Taizè a Praga
24/01/15 Curs d’animadors: Santa Teresa 2.0: Una entrenadora espiritual pels joves del s.XXI & Pack bàsic per
transmetre l’evangeli en una gran ciutat
28-01/03/15 Convivència de Quaresma per adolescents
02/04/15 Pasqua urbana de Dijous sant
19/04/15 COMPARTEIX BENAURANCES: TROBADA JOVE DE PASQUA. Posada en comú de les accions de benaurances,
eucaristia i música cristiana per celebrar la Pasqua
25-29/06/15 Pelegrinatge amb malalts i joves a Lourdes amb l’Hospitalitat
06-10/07/15 Setmana catequètica: Cursos de formació d’animadors de joves
13-17/07/15 Setmana solidària: Una setmana de voluntariat

3-9/08/15: Camí de Santa Teresa: pelegrinatge i trobada de joves a Àvila, organitzada per la CEE.
Existeix la possibilitat de que vingui el Sant Pare.
17-23/08/15 Setmana a Taizè amb el SIJ
La ciutat és plena d’experiències, que sovint no són de fe. Per aquest motiu t’oferim un curs on volem que a través dels
sentits puguis experimentar com la fe també pot ser una experiència que et canviï la vida en tots els sentits!
07/11/14: Meravella't de la fe! Per iniciar el curs, farem un tour per descobrir els enigmes de la Sagrada Família
19/12/14: Mira la fe! Descoberta de realitats de solidaritat al Raval amb la llum de Betlem.
16/01/15: Entra en la fe! Gimcana mística per conèixer l’espiritualitat de Santa Teresa de Jesús. St Pere de les Puel·les.
13/02/15: Pinta la fe! Taller d’art urbà cristià: graffiti, hip hop, baralla de galls & Visita a un graffiti romànic. Hospitalet
13/03/15: Alimenta la fe! Un sopar pasqual per a joves, seguint el ritus jueu.
19/04/15: Comparteix benaurances! Un diumenge per compartir experiències de benaurança
15/05/15: Escolta i balla la fe! Concurs musical "Factor +".
La vida cristiana en un gran ciutat planteja molts interrogants. Torna la tercera edició d'aquest espai on podràs discutir,
compartir i reflexionar sobre les preguntes que estan al carrer, tot fent un cafè amb altres joves com tu. Església de
santa Anna, 18h-20h.
26/10/14 Hi ha Algú més enllà dels núvols? Fe, raó i meteorologia. Tomàs Molina, periodista i meteoròleg
16/11/14 Ser cristià i empresari és rentable? Fe i capitalisme. Sr. Ramon Ollé, ex-president Seiko-Epson Corp. Europa
21/12/14 Per què va morir? La mort, el dol i la fe. Sra. Teresa Vallès, mare de la Laura
01/02/15 L'Església té mania als gays? L’homosexualitat. Sra. Estela Alonso, F. Desarrollo y persona
08/03/15 Què amaga el Vaticà? Mites, intrigues i llegendes negres del Vaticà.
26/04/15 Santa Teresa què ens diria avui? Mística i joves. Una carmelita descalça de clausura
24/05/15 Es pot ser cristià “no practicant”? La importància dels sagraments. Mn. Jaume González, liturgista
21/06/15 Tema i ponent sorpresa
Cada cap de setmana les nits de la ciutat s’omplen de joves. De nou t’oferim la possibilitat de per una nit convertir-te
en “sentinella del matí”, i viure una nit de formació, pregària i missió pels carrers de BCN, tot convidant als joves a Una
Llum a la Nit. Església a determinar, de 19h a 2h.
11/10/14 Una Llum en la nit de tardor - 29/11/14 Una Llum en la nit d’Advent - 31/01/15 Una Llum en la nit del febrer 11/04/15 Una Llum en la nit de Pasqua - 13/06/15 Una Llum en la nit d’estiu
Aquest curs t’oferim diversos moments de pregària presidits pel senyor cardenal, de 20h a 21h. I la possibilitat d’oferir
un nou espai nou de pregària i lloança a partir de gener, on la música tingui molta importància i puguis convidar als
teus amics a tenir una primera experiència de fe.
23/10/14 Pregària per les missions. Amb la delegació de missions. Santa Anna
07/12/14 Vetlla de la Immaculada. Amb els joves de les diòcesis de Terrassa i Sant Feliu i els nostres bisbes. La Mercè
22/01/15 Pregària jove ecumènica. Amb joves de les diverses confessions. Santa Anna
21/03/15 Pregària per les vocacions. Al Seminari Conciliar
02/04/15 Vetlla jove de la creu. Santa Anna
08/05/15 Nit dels testimonis amb Ajuda a l’Església necessitada. Santa Anna
28/29/01/15 “8 dies vivint i dormint al carrer” Un jove ens explica la seva experiència amb els sense-sostre
25-26/02/15 “El sexe: joc o regal?” Taller d’afectivitat i sexualitat
18-19/03/15 "Quan la incapacitat es converteix en oportunitat" Diàleg amb dues persones discapacitades
15-16/04/15 "Quina és la Play-list del Cel?" Taller de rap, pop i rock cristià
20-21/05/15 "Pedres que parlen" Gimcana catequètica per la Sagrada Família

