«Arrelats i Edificats en Crist, ferms en la fe» (Col 2,7)

MISSATGE DEL SANT PARE PER A LA JMJ
EN 20 PUNTS
1. Voldria que tots els joves, tant els que comparteixen la nostra fe, com els que
vacil·len, dubten o no creuen, puguin viure aquesta experiència, que pot ser
decisiva per a la vida: l’experiència del Senyor Jesús ressuscitat i viu, i del seu
amor per cadascun de nosaltres.
07 novembre a les 22:13 M’agrada

Amb motiu de la Jornada Mundial de la
Joventut a Madrid, el Papa Benet XVI
adreça unes paraules a tots els joves
cristians del món, basat en el lema de la
JMJ 2011, «Edificats i arrelats en Crist,
ferms en la fe».

2. En cada època, també en els nostres dies, nombrosos joves senten el desig
profund que les relacions interpersonals es visquin en la veritat i la solidaritat.
Molts manifesten l’aspiració de construir relacions autèntiques d’amistat, de
conèixer el vertader amor, de fundar una família unida, d’adquirir una estabilitat
personal i una seguretat real, que puguin garantir un futur serè i feliç.
11 novembre a les 16:01 M’agrada

El Sant Pare ens anima a preparar-nos
intensament per aquesta gran trobada
juvenil de l’Església. Una bona manera
de fer-ho és aprofundir en el seu
missatge. Aquí en teniu un breu resum.
L’essència en 20 punts.

Informació
Secretariat Interdiocesà de Catalunya i
Balears
Pàgina web
www.jovesij.com
Blog
www.marcats.blogspot.com

· Comenta-ho

3. Déu és vida, i cada criatura tendeix a la vida; d’una manera única i especial, la
persona humana, feta a imatge de Déu, aspira a l’amor, a l’alegria i a la pau.
21 novembre a les 18:05 M’agrada

· Comenta-ho

4. Déu és la font de la vida; eliminar-lo equival a separar-se d’aquesta font i,
inevitablement, privar-se de la plenitud i de l’alegria: «Sense Creador la criatura
s’evapora.
26 novembre a les 22:03 M’agrada

· Comenta-ho

5. Es constata una mena d’«eclipsi de Déu», una certa amnèsia, més encara, un
veritable rebuig del cristianisme i una negació del tresor de la fe rebuda, amb el
risc de perdre allò que més profundament ens caracteritza.
29 novembre a les 23:16 M’agrada

Amistats

· Comenta-ho

· Comenta-ho

Mostra-ho tot

60.000

6. Benvolguts amics, us invito a intensificar el vostre camí de fe en Déu, Pare de
nostre Senyor Jesucrist. Vosaltres sou el futur de la societat i de l’Església.
30 novembre a les 12:37 M’agrada

· Comenta-ho

7. Vosaltres, joves, teniu el dret de rebre de les generacions que us precedeixen
punts ferms per fer les vostres opcions i construir la vostra vida, de la mateixa
manera que una planta petita necessita un suport sòlid fins que creixin les seves
arrels, per convertir-se en un arbre robust, capaç de donar fruit.
01 desembre a les 13:29 M’agrada

· Comenta-ho

«Arrelats i Edificats en Crist, ferms en la fe» (Col 2,7)

NOTES

8. Arrelat evoca l’arbre i les arrels que l’alimenten; edificat fa referència a la
construcció; ferm al·ludeix al creixement de la força física o moral.

- Quin són els meus grans desitjos?

03 desembre a les 17:16 M’agrada

- És Déu per a mi la font de la Vida?
Com ho visc?

9. La primera imatge és la de l’arbre, fermament plantat a terra per mitjà de les
arrels, que li donen estabilitat i aliment. Sense les arrels, seria emportat pel
vent, i moriria. Quines són les nostres arrels? Naturalment, els pares, la família i
la cultura del nostre país són un component molt important de la nostra
identitat.

- Com visc la meva fe?
- El Papa ens parla de referents.
Quins són els meus?
- Què em suggereix el lema Edificats i
Arrelats en Crist, ferms en la fe?
- Quins són els punts fonamentals de
la meva vida? Allò que és
irrenunciable.
- Com és la teva relació amb Jesús?
- Com prendre decisions des de Jesús?
- Com visc la meva relació amb la gran
família què és l’Església?
- On reconec a Jesús?
- Com visc els sagraments (Eucaristia,
reconciliació...)?

05 desembre a les 18:19 M’agrada

· Comenta-ho

· Comenta-ho

10. La fe cristiana no és només creure en la veritat, sinó sobretot una relació
personal amb Jesucrist. La trobada amb el Fill de Déu dóna un dinamisme nou a
tota l’existència. Quan comencem a tenir una relació personal amb ell, Crist ens
revela la nostra identitat i, amb la seva amistat, la vida creix i es realitza en
plenitud.
07 desembre a les 22:12 M’agrada

· Comenta-ho

11. Com les arrels de l’arbre el mantenen plantat fermament a la terra, els
fonaments donen a la casa una estabilitat perdurable. Mitjançant la fe, estem
arrelats en Crist (cf. Col 2,7), de la mateixa manera que una casa està construïda
sobre els fonaments.
10 desembre a les 17:13 M’agrada

· Comenta-ho

12. Construïu la vostra casa sobre roca, com l’home que «va cavar i va
enfondir». Intenteu també vosaltres acollir cada dia la paraula de Crist. Escolteulo com l’Amic veritable amb qui compartir el camí de la vostra vida. Amb ell al
vostre costat sereu capaços d’afrontar amb valentia i esperança les dificultats,
els problemes, també les desil·lusions i els fracassos.
12 desembre a les 11:28 M’agrada

· Comenta-ho

- Com afronto les pors i les creus?
- Com descobrir la voluntat de Déu
dins la meva vida?
- Dono testimoni de la meva fe als qui
m’envolten?
- Com és la meva relació amb els no
creients?

13. Acolliu amb gratitud aquest do espiritual que heu rebut de les vostres
famílies i esforceu-vos per respondre amb responsabilitat a la crida de Déu,
convertint-vos en adults en la fe.
15 desembre a les 19:11 M’agrada

· Comenta-ho

14. El nostre context cultural, estimats joves, té nombroses analogies amb el
dels colossencs d’aquell temps. En efecte, hi ha un fort corrent de pensament
laïcista que vol apartar Déu de la vida de les persones i de la societat, plantejant
i intentant crear un «paradís» sense ell. Però l’experiència ensenya que el món
sense Déu es converteix en un «infern», on preval l’egoisme, les divisions en les
famílies, l’odi entre les persones i els pobles, la falta d’amor, d’alegria i
d’esperança.
21 desembre a les 14:22 M’agrada

· Comenta-ho
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ENLLAÇOS
Delegacions de Joventut de Catalunya
i Balears...Visita’ns!
Barcelona
www.delejovebcn.com
Tarragona
www.delejot.cat
Lleida
http://dpjlleida.blogspot.com
Girona
www.bisbatgirona.cat/espai_jove.php
Sant Feliu de Llobregat
www.bisbatsantfeliu.org/santfeliujove
Terrassa
www.bisbatjove.info
Urgell
www.bisbaturgell.org
Solsona
http://joventut.bisbatsolsona.cat
Vic
http://www.jbvic.com/jbv
Tortosa
www.elpoudesicar.blogspot.com

15. Benvolguts amics, la creu sovint ens fa por, perquè sembla la negació de la
vida. En realitat, és el contrari. És el «sí» de Déu a l’home, l’expressió màxima
del seu amor i la font d’on brolla la vida eterna. De fet, del cor de Jesús obert a
la creu ha brollat la vida divina, sempre disponible per a qui accepta mirar el
Crucificat. Per això, vull invitar-vos a acollir la creu de Jesús, signe de l’amor de
Déu, com a font de vida nova. Sense Crist, mort i ressuscitat, no hi ha salvació.
Només ell pot alliberar el món del mal i fer créixer el Regne de la justícia, la pau i
l’amor, a què tots aspirem.
25 desembre a les 13:31 M’agrada

· Comenta-ho

16. Benvolguts joves, apreneu a «veure», a «trobar» Jesús en l’eucaristia, on
està present i pròxim fins a entregar-se com a aliment per al nostre camí; en el
sagrament de la penitència, on el Senyor manifesta la seva misericòrdia oferintnos sempre el seu perdó. Reconeixeu i serviu Jesús també en els pobres i
malalts, en els germans que estan en dificultat i necessiten ajuda.
27 desembre a les 17:16 M’agrada

· Comenta-ho

17. La nostra fe personal en Crist, nascuda del diàleg amb ell, està vinculada a la
fe de l’Església: no som creients aïllats, sinó que, mitjançant el baptisme, som
membres d’aquesta gran família, i és la fe professada per l’Església la que
assegura la nostra fe personal.
30 desembre a les 21:16 M’agrada

· Comenta-ho

18. També vosaltres, si creieu, si sabeu viure i donar cada dia testimoniatge de
la vostra fe, sereu un instrument que ajudarà altres joves com vosaltres a trobar
el sentit i l’alegria de la vida, que neix de la trobada amb Crist.
03 genera les 15:02 M’agrada

· Comenta-ho

19. Benvolguts joves, l’Església compta amb vosaltres. Necessita la vostra fe
viva, la vostra caritat creativa i el dinamisme de la vostra esperança. La vostra
presència renova l’Església, la rejoveneix i li dóna un nou impuls.

Mallorca
http://www.jovesesglesia.com

11 gener a les 18:10 M’agrada

· Comenta-ho

Menorca
http://www.jovesenaccio.org

20. Que ella intercedeixi per tots vosaltres, perquè en la propera Jornada

Eivissa
obispadodeibiza.es/es/juventud.html

15 gener a les 20:00 M’agrada

Mundial pugueu créixer en la fe i en l’amor. Us asseguro el meu record paternal
en la pregària i us beneeixo de cor.
· Comenta-ho

