Resum Colònies d’estiu 2013
El 18 de Juliol els joves de la Parròquia
de Sant Pau ens vam trobar pel matí disposats
a començar les nostres colònies a la casa “Els
Quatre vents” situada a Os de Balaguer.
Però què havíem vingut a fer allí? A mitja
tarda un holograma d’un senyor ben estrany
ens va dir que havíem fet cap al congrés de
superherois de l’espai que es celebra cada any
a la Terra. Tots havíem de demostrar que érem
uns bons superherois, i per començar vam
deixar clares quines serien les normes a seguir
durant aquests dies i ens vam fer el vestuari
adequat per cada equip. La primera nit havíem
de buscar una sèrie de taques misterioses per
tota la casa, en acabar ens vam fixar en una
d’elles. Ens adonàrem que un petit personatge
ens havia vingut a veure per comprovar si érem
tan bons superherois, era el Petit Príncep.
El dia següent vam començar la sessió
de resolució de conflictes basada en la història
del Petit Príncep. Mossèn Joan Anton Cedó
mitjançant el Petit Príncep ens proposava
aprendre i tenir unes pautes per la resolució de
conflictes. Per la tarda, després de refrescarnos en “l’aquapista”, vam continuar la sessió
de formació. Aquesta vegada per decidir,
d’acord amb les nostres possibilitats, què és
important i necessari per ser persones que
resolen conflictes. Per la nit vàrem anar al Parc
Astronòmic del Montsec. Vam poder veure pel
telescopi el planeta Júpiter i la Lluna.
Dissabte al matí vam fer entre moltes
activitats, un lipdub, jocs d’aigua, un tobogan
de sabó, etc. A la tarda després de l’eucaristia
a la capella del monestir de les Avellanes, ens
tocava preparar per grups la gran vetllada per
tal que cada superheroi compartís amb els
altres el millor que té. La vetllada finalment va
ser un gran èxit, actuacions, teatres, màgia,
regals i cançons van envoltar una gran nit que
va demostrar a tothom els grans herois que
som i que podem continuar sent.
L’últim dia vam fer un amic invisible per
tal de que tots tinguéssim un regal i record
d’algun company.

“Creus que tens un
punt de vista ampli?
Com el treballes?”

LLENÇA-T’HI

Ens ho pots enviar a la
nostra adreça.

Des del grup de Joves pensem en tots els joves que sou
com nosaltres, que teniu preguntes i busqueu respostes.
Per això volem saber què penses, què opines, què
dius...Parla’ns, digues-nos la teva, volem sentirho! Ens pots enviar les teves preguntes, les teves
respostes, les teves inquietuds a aquesta adreça:

joves.spau.tarragona@arqtgn.cat

Nosaltres ho treballarem i en
el proper número us en farem
ressò. Volem que aquest viatge
sigui d’anada i tornada.
També us convidem a entrar i
participar al nostre bloc:

http://jovesspautarragona.blogspot.com
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Tots som diferents i tenim
maneres peculiars de veure i viure la
vida. Cadascú té una visió de la realitat
segons la seva manera de ser. La
forma d’observar una mateixa realitat
és un exemple; la situació no canvia
però unes persones poden percebre
una informació i unes altres persones,
una altra. Una persona pessimista
només es fixarà en la desgràcia de
l’incident, però una optimista potser
es fixa en el nen que ha salvat un
bomber. També pot haver una persona
menys emocional i més distant, la qual
ja pensa en el per què de l’incendi.
Podríem dir que cadascuna fa una foto
de la situació amb un filtre diferent,
que depèn de com són ells per dins,
o fins i tot, del seu estat d’ànim.
Llavors, què ens porta a tenir
una visió determinada? L’entorn en
el que ens movem? Les experiències
viscudes? La família? La situació
socioeconòmica? Tots els factors
externs i interns poden afectar a la
percepció de la realitat. Ens hem mirat
mai al nostre mirall intern? Ens hem
plantejat per què sentim una cosa o
altra? Potser no sembla important,
però a l’hora de resoldre conflictes és
necessari tenir un altre punt de vista,
un recanvi de “filtre” i això només
s’aconsegueix si som capaços d’analitzar
l’entorn i a nosaltres mateixos.
Com podem treballar el nostre
filtre per poder-hi veure bé? El
fet de gaudir d’un grup de joves
on poder parlar de les coses que
considerem importants ens fa créixer
i millorar. Ens permet, en un entorn
més íntim, crear petits debats amb
l’objectiu d’enriquir encara més la
nostra vida i forma de mirar el món.
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Als Grups de joves se’ls encomana
que acompanyin (en un procés que és
educador) als joves perquè visquin la
vida a fons (Mt 5, 1-16) i alhora siguin
portadors de la Bona Nova per qui és al
seu costat i en l’entorn que acompanya
les relacions (que de cada jove puguin
dir com els samaritans a la samaritana):
“Ara ja no creiem pel que tu dius.
Nosaltres mateixos l’hem sentit i sabem
que aquest és realment el salvador del
món” (Jn 4,39-42).
“Qui el podrà anunciar, si ningú no
és enviat? Ja ho diu l’Escriptura: Que en
són, de bonics, els peus dels missatgers
de bones noves!” (Rm 10,15).
Joves viviu l’experiència de sabervos “enviats” (apòstols): a la universitat
o a l’Institut o Col.legi, en les relacions
i el dia a dia, en el voluntariat, etc. “El
veritable treball apostòlic és un treball
humil i amagat. El veritable apòstol
coneix l’esperit –mirar a fons la manera
de ser- de qui acompanya i n’assumeix
el que suposa, la coneix i l’acompanya,
la sosté, l’adverteix i educa. Per això el
veritable treball del jove cristià es fa en
un grup que ajuda.
Ser apòstol (viure l’Evangeli)
t’ajuda per al teu projecte de vida,
t’ajuda a repassar els objectius i mitjans
que et proposes i repenses en cada
etapa. Mira que coincideixin amb el que
Déu et demana (vocació –no et faci por
aquesta paraula!...: Descobreix com
respons, jove cristià, en cada situació),
pensa-hi, sobretot si et demana que
alimentis algun dels objectius que
tens en el teu projecte, potser que en
modifiquis algun altre o n’afegeixis
algun de nou.

