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Preparats per a la JMJ de Rio!
Els joves catalans responen a la crida del Papa
Rosa María Jané Chueca
Carme Munté
Del 23 al 28 de juliol els joves d’arreu
del món tenen una cita a Rio de Janeiro, al Brasil: la XXVIII Jornada Mundial
de la Joventut 2013. Va ser l’any 1985
quan Joan Pau II instituïa la primera
JMJ, que es va celebrar l’any següent, el
1986, a Roma. Aquesta jornada té lloc
cada any en l’àmbit diocesà, celebrada
el Diumenge de Rams, i amb intervals
que poden variar entre dos o tres anys,
on es fan les grans trobades internacionals. Des de fa gairebé 30 anys, els nois i
noies de tot el món tenen l’oportunitat
de viure una experiència eclesial única
i inoblidable: compartir la fe que els
uneix i donar el testimoni alegre que
val la pena lliurar la vida a Crist.
L’Argentina, Espanya, Polònia, els
Estats Units, Filipines o Austràlia han
estat algunes de les seus que han acollit
la JMJ. Ara, Rio de Janeiro pren el relleu
de la darrera JMJ, celebrada a Madrid
el 2011. Des de llavors, els joves s’estan
preparant per assistir a aquesta nova
cita internacional. Si fa dos anys era
Benet XVI qui convocava els joves a la
ciutat carioca, ara recull la invitació un
nou Pontífex.
El papa Francesc, el primer Bisbe
de Roma llatinoamericà, viurà la seva
primera Jornada Mundial de la Joventut i ho farà a «casa», a Amèrica, per
la qual cosa aquesta trobada juvenil
pot ser «apoteòsica», considera el
delegat de Joventut de l’arquebisbat
de Barcelona, Mn. Bruno Bérchez: «El
carisma del papa Francesc és inqüestionable, i els joves amb qui he parlat
manifesten la seva il·lusió per veure’l,
per escoltar-lo i dialogar amb ell. És un
gran comunicador i, alhora, algú que
parla amb el cor a la mà.»
«Trobo que els joves el veuen com
un home creient», afegeix Maria Palau,
delegada de Joventut del bisbat de
Tortosa, «que intenta ser exquisidament coherent en la seva fe, que cuida
els petits detalls, que s’estima molt
l’Església... Els joves també intueixen
que el papa Francesc insisteix molt
que el centre ha de ser Jesucrist i no
el Papa. Sembla un home molt senzill
i autèntic, i això els joves ho capten de
seguida».
Per al delegat de Joventut del bisbat
de Terrassa, Mn. Xavier Farrés, «el papa
Francesc està sent una alenada d’aire
fresc a l’Església i també entre els joves.
Contínuament ens arriben nous gestos,
testimonis... que ens criden l’atenció.
Avui dia, la nostra cultura està impregnada d’imatge i instantaneïtat, i és això
el que arriba. L’Església necessita de nosaltres un testimoni més creïble que no
es basi simplement en les paraules...».
Fa mesos que els joves catalans preparen aquesta peregrinació al Brasil,
cosa que els està costant molts esforços i sacrificis, però també moltíssima
il·lusió. Per això, des de la Delegació
de Joventut de Barcelona s’ha posat
en marxa la campanya «Apadrina un
pelegrí», per donar un cop de mà a
aquests nois i noies. «Consisteix a demanar una mica d’ajuda econòmica»,

ens explica Mn. Bruno, «perquè els joves de la nostra diòcesi que van a la JMJ
de Rio puguin fer aquesta experiència.
Dic “una mica d’ajuda” perquè molts
porten des de fa mesos fent campanyes
i venent productes a la sortida de les
eucaristies per poder-s’ho pagar. Per
tant, una bona part ja l’han poguda
aconseguir, gràcies a Déu».
L’experiència vital i eclesial que
ofereix una Jornada Mundial de la Joventut és única. En aquest sentit, Mn.
Bruno Bérchez comenta que «és un pelegrinatge de joves de tot el món, amb
qui comparteixes no gustos musicals,
ni cultura, ni llengua, sinó fe. I això,
juntament amb l’acompanyament dels
pastors i del Sant Pare, és una experiència d’Església que fa que no tornis a
veure-la amb els mateixos ulls».
«Tenen la màgia de reunir moltíssima gent que comparteix una cosa tan

BRUNO BÉRCHEZ
«Quan els joves tornen
d’una JMJ, no són pocs
els casos en què s’han
iniciat processos
de fe o s’han
despertat vocacions»
MARIA PALAU
«L’Església necessita
els joves, el seu
testimoni fresc, la seva
vida despresa, la seva
rialla despreocupada»

vital com és la fe», afegeix Maria Palau.
I afirma que participar en una JMJ «pot
ser un moment idoni perquè es doni la
trobada amb Jesucrist d’una manera
íntima i personal».
Els nois i noies que han participat en
una JMJ no dubten, si poden, de tornar
a repetir aquesta vivència. Segons Mn.
Bruno, el fet de participar en una JMJ
pot canviar moltes coses en un jove:
«Primer canvia la percepció de l’Església: veure que en tot el món hi ha
joves “tocats” com tu per Jesús i el seu
Evangeli no s’oblida fàcilment. No només veure’ls, sinó que poder parlar amb
joves de l’altra punta del món sobre la
fe et fa experimentar com realment la
fe agermana. També aprens a valorar
més la figura del Sant Pare, que tot i
que pugui semblar de vegades que és
el centre, ell ve a acompanyar els joves
en el seu encontre amb Crist. Quan els

«Els joves defugen els sermons i absorbeixen l’exemple»
Per a la jove tarragonina Blanca Serres, la de Rio de
Janeiro serà la seva primera JMJ. Forma part de l’equip
de sis persones de les Obres Missionals Pontifícies que
sortiran de Madrid el 17 de juliol per dirigir-se cap al
seu destí: la Jornada Mundial de la Joventut presidida
pel papa Francesc. «Aquesta serà una JMJ especialment missionera, perquè ens trobarem en un país de
missió que té molt a dir-nos i en sintonia amb un Papa
que ens parla més que mai d’humilitat, de pobresa i de
necessitat.»
«Aquest Papa ens ha recordat que allò que ens uneix
és Jesús i el seu missatge, és Déu i la promesa de Vida
Nova», afegeix.
Compromesa amb l’Església, Blanca Serres escriu
periòdicament a Catalunya Cristiana la secció «Una
jove entre joves». En sintonia amb el lema de la JMJ
d’enguany, «Aneu i feu deixebles a totes les nacions»,
Blanca Serres se sent cridada a la missió.
«El lema de la JMJ ens anima a evangelitzar a través
dels nostres dons personals i a fomentar la nostra fe
amb respostes i justificacions als problemes d’aquest

món», afirma. «A vegades —prossegueix— els adults
parlen massa i s’obliden que allò que canvia el món no
són les opinions sinó les actituds: els joves defugen els
sermons i absorbeixen l’exemple.»
El papa Francesc ha convidat l’Església a fer-se present a les fronteres del món i de la vida. Per a Blanca
Serres, «val la pena aixecar el cap per veure tot allò
que el món és i responsabilitzar-nos de tot allò que
passa a cada racó del planeta». I en això els joves tenen
un paper de primer ordre, perquè «els joves són per a
l’Església el vent que mou les estructures conegudes i
instal·lades, i que deixa al descobert les llavors del Regne en les noves realitats temporals de cada persona».
Blanca Serres viu els preparatius de la JMJ amb moltes expectatives i també amb força responsabilitat:
«Intueixo que una trobada d’aquesta magnitud ens fa
prendre consciència de la realitat de l’Església, ens fa
sortir de nosaltres mateixos per ubicar-nos en un món
plural, ric i ple de dons, i sobretot, ens increpa perquè
responguem a les nostres realitats amb la responsabilitat que Déu ens encomana.»
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joves tornen d’una JMJ, poden passar
moltes coses, però no són pocs els casos
en què s’han iniciat processos de fe,
s’han despertat vocacions o s’ha tornat
a una fe que havia quedat adormida...»
Per això és vital la post-JMJ, un cop es
reprèn la vida habitual al propi país:
«És important que les Esglésies locals
sàpiguen acollir i acompanyar aquests
processos que potser es desvetllen en
una trobada d’aquest estil», reflexiona
Mn. Bruno.

Testimonis de fe
El lema de la JMJ de Rio recull una
invitació de Jesús i fa als joves una
proposta ben directa: «Aneu i feu deixebles tots els pobles» (Mt 28,19). El
delegat de Joventut de l’arquebisbat
de Barcelona està convençut que els
joves cada cop són més conscients de
la necessitat i urgència de ser testimonis del ressuscitat en aquesta societat:
«Saben que el futur de l’Església passa
per ells. Són joves que han hagut de
nedar a contracorrent per viure la fe i,
que per tant, la valoren com quelcom
indispensable en la seva vida. En la
mesura que valorin el tresor que han
rebut, tindran més necessitat de comunicar als seus germans, que encara no
la coneixen, aquesta perla preciosa que
els ha transformat la vida.»
I si bé Maria Palau reconeix que
«en certs ambients cal fer un esforç
important per anunciar l’evangeli i
no sempre es té la valentia o formació
suficient», és important per als joves
comptar amb el suport de la comunitat
de referència.
Com diu el delegat de Joventut de
Terrassa, «tampoc no ho tingueren
fàcil els primers deixebles... Ser jove
creient avui dia no és senzill, no és
fàcil anar a contracorrent i viure la fe
amb naturalitat en un ambient (escola,
institut, universitat, àmbit laboral...)
on les persones que t’envolten no ho
comparteixen, però és possible».
I el repte també passa per ser missioners dins de la mateixa Església perquè
«veure joves cristians ajuda les generacions adultes a adonar-se que Crist
no és una cosa del passat o que ja no
té res a dir al món d’avui», opina Mn.
Bruno. I afegeix: «Et fa veure la veritat
del cristianisme, que és bona notícia en
tota època, cultura i nació.»
Com afirma Maria Palau, «L’Església
necessita els joves, el seu testimoni
fresc, la seva vida despresa, la seva rialla
despreocupada, la seva convicció que
les coses poden ser d’una altra manera,
el seu seguiment apassionat, la seva
sana inconsciència que fa caminar en la
incertesa.» I Mn. Farrés afegeix: «Avui
dia els joves a l’Església són la sal de la
terra i la llum del món.»
Els pelegrins catalans que participen

La samba, la brodem!

XAVIER FARRÉS
«Sempre que la
tècnica ho permeti
també ens volem
connectar amb joves
de les nostres diòcesis
que estiguin a Rio»

JMJ.CAT

en la JMJ del Brasil s’afegiran al pelegrinatge organitzat per la Conferència
Episcopal Espanyola. Aquesta peregrinació inclou una setmana en un barri
de São Paulo, on seran acollits per una
parròquia, coneixeran l’Església local i
faran una experiència de missió.
Després marxaran en autocar cap
a Rio, s’aturaran al santuari d’Aparecida i arribaran a punt per viure tota
la Jornada amb els actes programats:
catequesis, tallers, eucaristia a Copacabana, via crucis, vetlla de pregària i
missa d’enviament presidida pel papa
Francesc.
Com assegura Mn. Bruno Bérchez,
«és bo que els nostres joves facin
aquesta experiència i després la puguin
comunicar als joves que no podran
anar-hi».

Conscients de la dificultat dels joves
de poder viatjar fins a Rio de Janeiro,
les delegacions de Joventut dels diversos bisbats amb seu a Catalunya han
organitzat una trobada a Llinars del
Vallès per al cap de setmana del 26 al
28 de juliol. Cada delegació es fa càrrec
d’alguna de les múltiples activitats. La
intenció és viure a pocs quilòmetres de
distància de casa el que està passant a
l’altra banda de l’oceà.
La trobada tindrà lloc a la casa de colònies Mogent, dels maristes, i està pensada per a joves més grans de 15 anys.
Les activitats que es faran combinen els
moments de pregària i de celebració
dels sagraments, amb les estones més
lúdiques i festives, com un Festival de la
Joventut. També es farà la presentació
de l’Aplec de l’Esperit 2014.
La diòcesi acollidora d’aquesta
trobada és Terrassa i, per això mateix,
la seva Delegació de Joventut viu els
preparatius amb alegria i una responsabilitat especial. «Hi ha un bon grup
de joves de diverses parròquies que ja
s’estan movent per organitzar, buscar
grups d’animació, etc.», ha explicat Mn.
Xavier Farrés.
Al mateix temps, des de la Delegació de Joventut s’està demanant a les
parròquies del bisbat de Terrassa que
encomanin els fruits de la JMJ i, en
especial, els de la JMJ.CAT, conscients
que cal organitzar-ho tot de la millor

La caipirinya i el coco
fresquet, tot molt ben
mesurat.

...I tota la marxa mística
de la nostra joventut per
fercostat a Francesc.
Que no
te’ns
scapes,
Cisco!

manera, però que el més important és
allò que farà Déu en el cor dels joves.
Per això, tal com indica Mn. Xavier Farrés, «la millor manera d’acollir aquests
joves d’arreu de Catalunya és, també,
pregant per ells».
Malgrat els quilòmetres de distància
que separen Rio de Janeiro de la casa
de colònies de Llinars del Vallès, el SIJ
vol fer partícips els joves de la mateixa
espiritualitat que viuran els desplaçats
al Brasil.
Per això, la trobada coincideix amb
els dies centrals i forts de la JMJ a Rio
i reprodueix els grans moments que té
tota JMJ com són les catequesis, el via
crucis, la vetlla, l’eucaristia... «Seran
moments d’interioritat profunda i reflexió compartida amb altres joves», ha
manifestat el delegat de Terrasa.
A aquesta vivència de la JMJ de Rio,
també hi ajudaran les connexions en
directe, mitjançant una gran pantalla,
amb els actes centrals del Sant Pare a
Rio. Especialment s’emetrà l’arribada
i acollida, el via crucis i la vetlla que
seguiran els joves catalans a la mateixa
hora que es faci allà.
Així mateix, tal com destaca Mn. Farrés, «sempre que la tècnica ho permeti
també ens volem connectar amb joves
de les nostres diòcesis que estiguin a Rio
perquè ens expliquin com es viu la JMJ
allà». A més, els joves catalans intentaran fer arribar fotografies del que vagin
vivint, unes paraules, missatges, etc., i es
llegiran a Llinars. «Aquest aspecte», segons Mn. Farrés, «farà que la comunió
i el fet de sentir-nos Església universal
sigui un vincle encara més fort».
Tal com explica el delegat de Joventut de la diòcesi amfitriona, durant la
trobada hi haurà un espai permanent
d’adoració al Santíssim: «Serà un
moment de trobada intensa amb el
Senyor i, per tant, de comunió, enmig
de la festa, la celebració, la contínua
activitat...»
Per a inscripcions a la JMJ.CAT, cal
contactar amb la delegació de Joventut
del bisbat respectiu. Més informació
a través del web www.jovesij.com i a
través del correu info.jovesij@gmail.
com.

