
 

 

 

PREGUEM AMB EL SÍNODE DELS BISBES 
“Els joves, la fe i el discerniment vocacional” 

 

INTRODUCCIÓ 
Cant: Som aquí per tu 
https://www.youtube.com/watch?v=-5CnWiJy2YE  

- Ens trobem per pregar per aquest Sínode dels bisbes sobre “Els 
joves, la fe i el discerniment vocacional” 

- Pregarem amb el document preparatori. 
- Ens omplirem amb la Paraula de Déu. 

- Escoltarem les paraules del papa Francesc. 
- Veurem el testimoni de l’Església. 

- Intercedirem per que la preparació, la celebració i els fruits 
d’aquest Sínode generen vida en abundància a tants joves que desitgen 

i busquen. 
 

ELS JOVES 
Cant: Despertar 

https://www.youtube.com/watch?v=xHkyQA0GnZA  
Gest 
Col·loquem alguna cosa que identifiqui als joves (esportives, 
noves tecnologies, llavors, full en blanc...) Ho posem mentre 
sona una música suau. Podem fer dibuixar alguna cosa als 
participants o compartir algun objecte amb el que 
s’identifiquen o identifiquen als joves. 
Document preparatori 

El creixement de la incertesa incideix en les condicions de 

vulnerabilitat, és a dir, la combinació de malestar social i dificultat 
econòmica, i en les experiències d'inseguretat de grans sectors de la 

població. Pel que fa al món del treball, podem pensar en els fenòmens 
de la desocupació, de l'augment de la flexibilitat i de l'explotació 

sobretot infantil, o en el conjunt de causes polítiques, econòmiques, 
socials i fins i tot ambientals que expliquen l'augment exponencial del 

nombre de refugiats i d'emigrants. Davant d'uns pocs privilegiats que 
poden gaudir de les oportunitats ofertes pels processos de globalització 

econòmica, molts viuen en situacions de vulnerabilitat i d'inseguretat, 
cosa que té un impacte sobre els seus itineraris de vida i sobre les 

seves eleccions. 

https://www.youtube.com/watch?v=-5CnWiJy2YE
https://www.youtube.com/watch?v=xHkyQA0GnZA


 

 

A nivell mundial el món contemporani es caracteritza per una 

cultura "cientista", sovint dominada per la tècnica i per les infinites 
possibilitats que aquesta promet obrir, a l'interior del qual tanmateix 

«es multipliquen les formes de tristesa i de solitud en què cauen les 
persones, entre elles molts joves» 

En moltes parts del món els joves experimenten condicions de 

particular duresa, en què es fa difícil obrir l'espai per autèntiques 
opcions de vida, en absència de marges, encara que siguin mínims, 

d'exercici de la llibertat. Pensem en els joves en situació de pobresa i 
exclusió; en els que creixen sense pares o família, o no tenen la 

possibilitat d'anar a l'escola; en els nens i xicots del carrer de tantes 
perifèries; en els joves desocupats, abandonats i emigrants; en els que 

són víctimes d'explotació, mercadeig i esclavitud; en els nens i xicots 
reclutats a la força en bandes criminals o en milícies irregulars; en les 

nenes esposes o noies obligades a casar-se contra la seva voluntat. 
Són massa en el món dels qui passen directament de la infància a l'edat 

adulta i a una càrrega de responsabilitat que no han pogut triar. Sovint, 
les nenes, les noies i les dones joves han de fer front a dificultats 

encara majors en comparació dels seus coetanis. 
Els joves no es perceben ells mateixos com una categoria 

desfavorida o un grup social que s'ha de protegir i, en conseqüència, 

com a destinataris passius de programes pastorals o d'opcions 
polítiques. No pocs d'ells desitgen ser part activa en els processos de 

canvi del present, com confirmen les experiències d'activació i 
innovació des de baix que tenen els joves com a principals, tot i que 

no únics, protagonistes. 
El paper dels pares i de les famílies continua essent crucial i de 

vegades problemàtic. Les generacions més madures sovint tendeixen 
a subestimar les potencialitats, emfatitzen les fragilitats i tenen 

dificultat per entendre les exigències dels més joves. Els pares i els 
educadors adults han de tenir present els seus errors i el que no els 

agradaria que els joves fessin, però sovint no tenen igualment clar com 
ajudar-los a orientar la seva mirada cap al futur. Les dues reaccions 

més comunes són la renúncia a fer-se escoltar i la imposició de les 
pròpies eleccions. Pares absents o hiperprotectors fan els fills més 

fràgils i tendeixen a subestimar els riscos o a estar obsessionats amb 

la por a equivocar-se. 
Els joves però no busquen només figures de referència adultes: 

tenen un fort desig de diàleg obert entre semblants. En aquest sentit 
són molt necessàries les ocasions d'interacció lliure, d'expressió 

afectiva, d'aprenentatge informal, d'experimentació de rols i habilitats 
sense tensió ni ansietat. 

Tot això té lloc en un context on la pertinença confessional i la 
pràctica religiosa esdevenen, cada vegada més, trets d'una minoria i 



 

 

els joves no es posen "contra", sinó que estan aprenent a viure "sense" 

el Déu presentat pel Evangeli i "sense" l'Església, recolzant-se en 
formes de religiositat i d'espiritualitat alternatives i poc 

institucionalitzades o refugiant-se en sectes o experiències religioses 
amb una forta matriu d'identitat. En molts llocs la presència de 

l'Església es va fent menys capil·lar i per tant resulta més difícil trobar-

la, mentre que la cultura dominant és portadora d'instàncies sovint en 
contrast amb els valors evangèlics, tant si es tracta d'elements de la 

pròpia tradició com de la declinació local d'una globalització de model 
consumista i individualista. 

En la recerca de camins capaços de despertar la valentia i els 
impulsos del cor no es pot deixar de tenir en compte que la persona de 

Jesús i la Bona Notícia per Ell proclamada continuen fascinant molts 
joves. 

La capacitat de triar dels joves es veu obstaculitzada per les 
dificultats relacionades amb la condició de precarietat: la dificultat per 

trobar feina o la seva dramàtica mancança; els obstacles en la 
construcció d'una autonomia econòmica; la impossibilitat d'estabilitzar 

la pròpia trajectòria professional. Per a les dones joves aquests 
obstacles són normalment encara més difícils de superar. 

La innovació social expressa un protagonisme positiu que 

inverteix la condició de les noves generacions: de perdedors que 
sol·liciten protecció davant els riscos del canvi, a subjectes del canvi 

capaços de crear noves oportunitats. És significatiu que precisament 
els joves –sovint encasellats en l'estereotip de la passivitat i de la 

inexperiència– proposin i practiquin alternatives que mostren com el 
món o l'Església podrien ser. Si volem que en la societat o en la 

comunitat cristiana succeeixi alguna cosa nova, hem de deixar espai 
perquè noves persones puguin actuar. En altres paraules, projectar el 

canvi segons els principis de la sostenibilitat exigeix que es permeti a 
les noves generacions experimentar un nou model de 

desenvolupament. Això resulta particularment problemàtic en els 
països i contextos institucionals en què l'edat dels qui ocupen llocs de 

responsabilitat és elevada i els ritmes de canvi generacional es fan més 
lents. 

Paraula de Déu (Gn 12,1-4a) 
El Senyor va dir a Abram: 

- Vés-te'n del teu país, de la teva família i de la casa del teu pare, 

cap al país que jo t'indicaré. Et convertiré en un gran poble, et beneiré 
i faré gran el teu nom, que serà font de benedicció. Beneiré els qui et 

beneeixin, però als qui et maleeixin, els maleiré. Totes les famílies del 
país es valdran del teu nom per a beneir-se. 

Abram se n'anà tal com el Senyor li havia dit. 

 



 

 

Carta del papa 
Estimats joves, 

... Em vénen a la memòria les paraules que Déu va adreçar a 
Abraham: «Vés-te’n de la teva terra, de la teva pàtria i de casa del 

teu pare a la terra que jo et mostraré» (Gen 12,1). Aquestes paraules 
estan adreçades avui també a tots vosaltres: són les paraules d’un 

Pare que us convida a “sortir” per llançar-vos a un futur no conegut 
però prometedor de realitzacions segures, a la trobada de les quals 

Ell mateix us acompanya. Us convido a escoltar la veu de Déu 
que ressona en el cor de cadascú a través de l’alè de vida de 

l’Esperit Sant. 
Quan Déu diu a Abraham «Ves-te’n», què li volia dir? 

Certament no li demanava que fugís dels seus o del món. La seva 

invitació va ser una forta provocació perquè ho deixés tot i 
s’encaminés vers una terra nova. Aquesta terra no és potser per a 

vosaltres aquella societat més justa i fraterna que desitgeu 
profundament i que voleu construir fins a les perifèries del món? 

 

LA FE 
Cant: Regnes per sempre 

https://www.youtube.com/watch?v=oDvd-mvhI9Q  
Gest 
Per centrar aquest segon moment de la vetlla tenim dues 
opcions. 

a) Podem exposar el Santíssim. 
b) Podem posar el ciri pasqual, una imatge de Jesús a la 

creu, una icona de Jesús, la creu d’Assís, la creu de Taizé... 
Podem agafar una petita llàntia i cadascú l’encén prop de la 
presència del Senyor. 
Document preparatori 

A través del camí d'aquest Sínode, l'Església vol reiterar el seu 

desig de trobar, acompanyar i tenir cura de tots els joves, sense 
excepció. No podem ni volem abandonar-los a les solituds i a les 

exclusions a les quals el món els exposa. Que la seva vida sigui 

experiència bona, que no es perdin en els camins de la violència o de 
la mort, que la desil·lusió no els empresoni a l'alienació: tot això no pot 

deixar de ser motiu de gran preocupació per a qui ha estat generat a 
la vida i a la fe i sap que ha rebut un gran do. 

La fe «no és un refugi per a gent pusil·lànime, sinó que eixampla 
la vida. Fa descobrir una gran crida, la vocació a l'amor, i assegura que 

aquest amor és digne de fe, que val la pena posar-se a les seves mans, 

https://www.youtube.com/watch?v=oDvd-mvhI9Q


 

 

perquè està fundat en la fidelitat de Déu, més fort que totes les nostres 

febleses». Aquesta fe «il·lumina totes les relacions socials», bo i 
contribuint a «construir la fraternitat universal» entre els homes i 

dones de tots els temps. 
Creure vol dir posar-se a l'escolta de l'Esperit i en diàleg amb la 

Paraula que és camí, veritat i vida (cf. Jn 14,6) amb tota la pròpia 

intel·ligència i afectivitat, aprendre a confiar-hi "encarnant-la" en el 
concret de la vida quotidiana, en els moments en què la creu és a prop 

i en aquells en què s'experimenta l'alegria davant els signes de 
resurrecció, tal com va fer el "deixeble estimat". Aquest és el 

desafiament que interpel·la la comunitat cristiana i a cada creient 
individual. 

Per a la pastoral, els joves són subjectes i no objectes. Sovint, 
de fet, són tractats per la societat com una presència inútil o incòmoda: 

l'Església no pot reproduir aquesta actitud, perquè tots els joves, sense 
excepció, tenen el dret a ser acompanyats en el seu camí. 

A més, cada comunitat és cridada a prestar atenció especial 
sobretot als joves pobres, marginats i exclosos, i a convertir-los en 

protagonistes. Ser propers als joves que viuen en condicions de major 
pobresa i dificultat, violència i guerra, malaltia, discapacitat i sofriment 

és un do especial de l'Esperit, capaç de fer resplendir l'estil d'una 

Església en sortida. La mateixa Església és cridada a aprendre dels 
joves: en donen un testimoni lluminós molts joves sants que continuen 

essent font d'inspiració per a tothom. 
No hi ha discerniment sense conrear la familiaritat amb el Senyor 

i el diàleg amb la seva Paraula. En particular, la Lectio Divina és un 
mètode valuós que la tradició de l'Església ens ofereix. 

En una societat cada vegada més sorollosa, que proposa una 
superabundància d'estímuls, un objectiu fonamental de la pastoral 

juvenil vocacional és oferir ocasions per assaborir el valor del silenci i 
de la contemplació i formar en la relectura de les pròpies experiències 

i en l'escolta de la consciència. 

Paraula de Déu (Jn 1,36-39) 
Fixant la mirada en Jesús que passava, va exclamar: 

- Mireu l'anyell de Déu! 
Quan aquells dos deixebles el sentiren parlar així, van seguir Jesús. 

Jesús es girà i, en veure que el seguien, els preguntà: 
- Què busqueu? 

Ells li digueren: 
- Rabí —que vol dir «mestre»—, on t'estàs? 

Els respon: 
- Veniu i ho veureu. 

Ells hi anaren, veieren on s'estava i es quedaren amb ell aquell dia. 

Eren cap a les quatre de la tarda. 



 

 

Carta del papa 
Tanmateix, avui, l’expressió «Ves-te’n» assumeix un significat 

divers: el de la prevaricació, de la injustícia i de la guerra. Molts joves 
entre vosaltres estan sotmesos al xantatge de la violència i es veuen 

obligats a fugir de la terra natal. El vostre crit puja a Déu, com el 
d’Israel esclau de l’opressió del Faraó (cfr. Es 2, 23). 

Vull recordar-vos també les paraules que Jesús va dir un dia als 
deixebles que li preguntaven: «[Rabbí...] on vius?». Ell els va 

respondre: «Veniu i ho veureu» (Jn 1, 38). També a vosaltres 
Jesús dirigeix la seva mirada i us convida a anar cap a Ell. Heu 

trobat aquesta mirada, estimats joves? Heu escoltat aquesta 
veu? Heu sentit aquest impuls a posar-vos en camí? Estic segur 

que, si bé el soroll i l’atordiment sembla que regnin el món, aquesta 

crida contínua a ressonar en el cor impulsa cadascú a obrir-lo a 
l’alegria plena. Això serà possible en la mesura que, a través de 

l’acompanyament de guies experts, sabreu emprendre un itinerari de 
discerniment per descobrir el projecte de Déu en la mateixa vida. 

Fins i tot quan el camí es trobi marcat per la precarietat i la 
caiguda, Déu, que és ric en misericòrdia, estendrà la mà per 

aixecar-vos. 
A Cracòvia, durant l’obertura de l’última Jornada Mundial de la 

Joventut, us vaig preguntar diverses vegades: «Les coses, es poden 
canviar?». I vau exclamar junts a gran veu: «Sí». Aquesta és una 

resposta que neix d’un cor jove que no suporta la injustícia i no es 
pot doblegar a la cultura del rebuig, ni cedir davant la globalització de 

la indiferència. Escolteu aquest crit que ve del més íntim! També 
quan advertiu, com el profeta Jeremies, la inexperiència pròpia de la 

jove edat, Déu us estimula a anar on Ell us envia: «No els tinguis por, 

que amb tu estic per salvar-te» (Jer 1, 8). 

 

EL DISCERNIMENT VOCACIONAL 
Cant: Et segueixo 
https://www.youtube.com/watch?v=5OsC53O_lYU  
Gest 
Posarem tres signes dels moments de la vida de Jesús amb 
un cartell en les paraules: reconèixer, interpretar, escollir. 

- Bol amb aigua  Bateig de Jesús  Reconèixer 
- Corona d’espines  Getsemaní  Interpretar 
- Gibrell + tovallola  Rentament de peus  Escollir 

Document preparatori 
«No m'heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit, i us he 

destinat perquè aneu i doneu fruit, i un fruit que romangui; de manera 

http://opusdei.cat/ca-es/article/10-frases-del-papa-a-la-jmj-de-cracovia/
http://opusdei.cat/ca-es/article/10-frases-del-papa-a-la-jmj-de-cracovia/
https://www.youtube.com/watch?v=5OsC53O_lYU


 

 

que tot el que demaneu al Pare en nom meu us ho concedeixi. Això és 

el que us mano: que us estimeu els uns als altres» (Jn 15,16-17). Si 
la vocació a l'alegria de l'amor és la crida fonamental que Déu posa en 

el cor de cada jove perquè la seva existència pugui donar fruit, la fe és 
al mateix temps do que ve de dalt i resposta al sentir-se elegits i 

estimats. 

La vida i la història ens ensenyen que per a l'ésser humà no 
sempre és fàcil reconèixer la forma concreta de l'alegria a la qual Déu 

el crida i al qual tendeix el seu desig, i molt menys ara en un context 
de canvi i incertesa generalitzada. Altres vegades, la persona ha de 

enfrontar-se al desànim o per força d'altres afeccions que la detenen 
en el seu camí cap a la plenitud: és l'experiència de molts, per exemple 

la del jove que tenia massa riqueses per ser lliure d'acollir la crida de 
Jesús i per això se'n va anar trist en lloc de ple d'alegria (cf. Mc 10,17-

22). La llibertat humana, tot i necessitant ser sempre purificada i 
alliberada, però, no perd mai del tot la capacitat radical de reconèixer 

el bé i de fer-ho: «Els éssers humans, capaços de degradar-se fins a 
l'extrem, també poden sobreposar-se, tornar a optar pel bé i 

regenerar-se, més enllà de tots els condicionaments mentals i socials 
que els imposin» 

Prendre decisions i orientar les pròpies accions en situacions 

d'incertesa i davant impulsos interns contradictoris és l'àmbit de 
l'exercici del discerniment. Es tracta d'un terme clàssic de la tradició 

de l'Església, que s'aplica a una pluralitat de situacions. En efecte, hi 
ha un discerniment dels signes dels temps, que apunta a reconèixer la 

presència i l'acció de l'Esperit en la història; un discerniment moral, 
que distingeix el que és bo del que és dolent; un discerniment 

espiritual, que té com a objectiu reconèixer la temptació per rebutjar-
la i, al seu lloc, seguir el camí de la plenitud de vida. Les connexions 

entre aquestes diferents accepcions són evidents i no es poden mai 
separar completament. 

Tenint present això, ens centrem aquí en el discerniment 
vocacional, és a dir, en el procés pel qual la persona arriba a realitzar, 

en el diàleg amb el Senyor i escoltant la veu de l'Esperit, les eleccions 
fonamentals, començant per la de l'estat de vida. Si l'interrogant de 

com no desaprofitar les oportunitats de realització de si mateix afecta 

tots els homes i dones, per al creient la pregunta es fa encara més 
intensa i profunda. Com viure la bona notícia de l'Evangeli i respondre 

a la crida que el Senyor adreça a tots aquells a qui els surt a l'encontre: 
a través del matrimoni, del ministeri ordenat, de la vida consagrada? I 

quin és el camp en el qual es poden utilitzar els propis talents: ¿la vida 
professional, el voluntariat, el servei als últims, la participació en la 

política? 



 

 

L'Esperit parla i actua a través dels esdeveniments de la vida de 

cada un, però els esdeveniments en si mateixos són muts o ambigus, 
ja que es poden donar diferents interpretacions. Il·luminar el significat 

pel que fa a una decisió requereix un camí de discerniment. Els tres 
verbs amb els quals això es descriu a l'Evangelii gaudium, 51 –

reconèixer, interpretar i escollir– poden ajudar-nos a delinear un 

itinerari adequat tant per als individus com per als grups i les 
comunitats, sabent que en la pràctica els límits entre les diferents fases 

no són mai tan clars. 
El reconeixement es refereix, en primer lloc, als efectes que els 

esdeveniments de la meva vida, les persones que trobo, les paraules 
que escolto o que llegeixo produeixen en el meu interior: una varietat 

de «desitjos, sentiments, emocions» 
No n'hi ha prou amb reconèixer el que s'ha experimentat: cal 

"interpretar-ho", o, en altres paraules, comprendre a què l'Esperit està 
cridant a través del que suscita en cada un. Moltes vegades ens aturem 

a explicar una experiència, subratllant que "m'ha impressionat molt". 
Més difícil és entendre l'origen i el sentit dels desitjos i de les emocions 

experimentades i avaluar si ens estan orientant en una direcció 
constructiva o si per contra ens estan portant a replegar sobre 

nosaltres mateixos. 

Un cop reconegut i interpretat el món dels desitjos i de les 
passions, l'acte de decidir esdevé exercici d'autèntica llibertat humana 

i de responsabilitat personal, sempre clarament situades i per tant 
limitades. Llavors, l'elecció escapa a la força cega de les pulsions, a les 

quals un cert relativisme contemporani acaba per assignar el paper de 
criteri últim, tot empresonant a la persona en la volubilitat. Alhora 

s'allibera de la subjecció a instàncies externes a la persona i, per tant, 
heterònomes, que exigeixen així mateix una coherència de vida. 

Paraula de Déu 
Cada participant anirà passant amb actitud orant davant 
l’objecte que li recordi millor el moment vital on està i llegirà 
en silenci el fragment de la Paraula de Déu que correspongui. 
BATEIG (Jn 3,13-18):  

Llavors Jesús vingué de Galilea i es va presentar a Joan, vora el 

Jordà, a fer-se batejar per ell. Però Joan s'hi oposava, dient: 

- Sóc jo el qui necessita ser batejat per tu, i tu véns a mi! 
Jesús li respongué: 

- Deixa'm fer, ara. Convé que complim d'aquesta manera tot el 
que Déu vol. 

Aleshores Joan el deixà fer. 



 

 

Un cop batejat, Jesús sortí de l'aigua. Davant d'ell el cel s'obrí, i Jesús 

veié l'Esperit de Déu que baixava com un colom i venia damunt d'ell.  
I una veu digué des del cel: 

- Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut. 
GETSEMANÍ (Mt 26,36-46):  

Llavors Jesús va arribar amb els deixebles en un terreny anomenat 

Getsemaní, i els digué: 
- Seieu aquí mentre vaig allà a pregar. 

Va prendre amb ell Pere i els dos fills de Zebedeu, i començà a sentir 
tristor i abatiment. Llavors els digué: 

- Sento a l'ànima una tristor de mort. Quedeu-vos aquí i vetlleu 
amb mi. 

S'avançà un tros enllà, es prosternà amb el front a terra i pregava 
dient: 

- Pare meu, si és possible, que aquesta copa s'allunyi de mi. Però 
que no es faci com jo vull, sinó com tu vols. 

Després va cap als deixebles i els troba dormint. Diu a Pere: 
- Així, doncs, ¿no heu estat capaços de vetllar una hora amb mi? 

Vetlleu i pregueu, per no caure en la temptació. L'esperit de 
l'home és prompte, però la seva carn és feble. 

Se n'anà per segona vegada i va pregar dient: 

- Pare meu, si aquesta copa no pot passar lluny sense que jo la 
begui, que es faci la teva voluntat. 

Després tornà i els trobà dormint: és que els ulls els pesaven. 
Els deixà i se'n tornà a pregar per tercera vegada, dient les mateixes 

paraules. Llavors va cap als deixebles i els diu: 
- Dormiu ara i reposeu! S'acosta l'hora, i el Fill de l'home serà 

entregat en mans dels pecadors. Aixequeu-vos, anem! El qui em 
traeix ja és aquí. 

RENTAMENT DE PEUS (Jn 13,1-17):  
Era abans de la festa de Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la 

seva hora, l'hora de passar d'aquest món al Pare. Ell, que havia estimat 
els seus que eren al món, els estimà fins a l'extrem. 

Mentre sopaven, quan el diable ja havia posat en el cor de Judes, fill 
de Simó Iscariot, la resolució de trair-lo, Jesús, sabent que el Pare li 

ho havia posat tot a les mans, i que havia vingut de Déu i a Déu 

tornava, s'aixecà de taula, es tragué el mantell i se cenyí una tovallola; 
després va tirar aigua en un gibrell i començà a rentar els peus dels 

deixebles i a eixugar-los amb la tovallola que duia cenyida.  Quan 
arriba a Simó Pere, aquest li diu: 

- Senyor, ¿tu em vols rentar els peus? 
Jesús li respon: 

- Ara no entens això que faig; ho entendràs després. 
Pere li diu: 



 

 

- No em rentaràs els peus mai de la vida! 

Jesús li contesta: 
- Si no et rento, no tindràs part amb mi. 

Li diu Simó Pere: 
- Si és així, Senyor, no em rentis tan sols els peus: renta'm també 

les mans i el cap. 

Jesús li diu: 
- Qui s'ha banyat, només cal que es renti els peus: ja és net tot 

ell. I vosaltres ja sou nets, encara que no tots. 
Jesús sabia qui el traïa, i per això va dir: «No tots sou nets.» 

Després de rentar-los els peus, es va posar el mantell i s'assegué a 
taula altra vegada. Llavors els digué: 

- ¿Enteneu això que us he fet? Vosaltres em dieu "Mestre" i 
"Senyor", i feu bé de dir-ho, perquè ho sóc. Si, doncs, jo, que sóc el 

Mestre i el Senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us els heu 
de rentar els uns als altres. Us he donat exemple perquè, tal com jo us 

ho he fet, ho feu també vosaltres. Us ho ben asseguro: el criat no és 
més important que el seu amo, ni l'enviat més important que el qui 

l'envia. Ara que heu entès tot això, feliços de vosaltres si ho poseu en 
pràctica! 

Carta del papa 
Un món millor es construeix també gràcies a vosaltres, que 

sempre voleu canviar i ser generosos. No tingueu por d’escoltar 

l’Esperit que us suggereix opcions audaces, no perdeu temps 
quan la consciència us demani d’arriscar per seguir el Mestre. 

També l’Església vol escoltar la veu, la sensibilitat, la fe de cadascú, 
així com els dubtes i les crítiques. Feu sentir a tots el vostre crit, 

deixeu-lo ressonar a les comunitats i feu-lo arribar als pastors. Sant 

Benet recomanava als abats consultar també els joves abans de cada 
decisió important, perquè «moltes vegades el Senyor revela al més 

jove el que és millor» (Regla de sant Benet III, 3). 
Així, també a través del camí d’aquest Sínode, jo i els meus 

germans bisbes volem contribuir cada vegada més al vostre goig (cfr. 
2 Cor 1, 24). Que us protegeixi Maria de Natzaret, una jove com 

vosaltres a qui Déu ha dirigit la seva mirada amorosa, perquè us 
agafi de la mà i us guiï a l’alegria d’un heus aquí! ple i generós (cfr. 

Lc 1, 38). 

 

  



 

 

ENVIAMENT 

Pregària pel Sínode (junts) 

 

PREGÀRIA PER AL SÍNODE 
Senyor Jesús, 

la vostra Església en camí vers el Sínode 

dirigeix la seva mirada a tots els joves del món. 
Us demanem que amb coratge 

es facin càrrec de la pròpia vida, 
vegin les coses més boniques i profundes 

i conservin sempre un cor lliure. 
 

Acompanyats per guies prudents i generosos, 
ajudeu-los a respondre la crida 

que Vós dirigiu a cada un d’ells, 
per a realitzar el propi projecte de vida 

i assolir la felicitat. 
Mantingueu oberts els seus cors als grans somnis 

i feu que estiguin atents al bé dels germans. 

 
Com el deixeble estimat, 

que estiguin també ells al peu de la creu 
per acollir la vostra Mare, rebent-la de Vós com un do. 

Que siguin testimonis de la vostra resurrecció 
i sàpiguen reconèixer-vos viu al seu costat 

anunciant amb joia que Vós sou el Senyor. 
Amén. 

 

Parenostre 

Gest de Pau 

Benedicció i enviament 

Cant: El teu amor ens fa dir Amén 

https://www.youtube.com/watch?v=rcZAqGX3M9I  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rcZAqGX3M9I

