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Crist és la Vida
CRIST ÉS EL CAMÍ
CRIST ÉS LA VERITAT
HA VESSAT EL SEU ESPERIT
CRIST ÉS LA VIDA

La teva gràcia és com un riu
que ha brollat del teu costat
poc a poc ha anat creixent,
en la fe m’ha confirmat…

Tu, Senyor ets el meu Déu,
jo et cerco…
tot jo tinc set de Tu!

CRIST ÉS EL CAMÍ
CRIST ÉS LA VERITAT
HA VESSAT EL SEU ESPERIT
CRIST ÉS LA VIDA

Per Tu es desviu el meu cor,
com terra eixuta
sense una gota d’aigua…

Que sempre et pugui beneir
i alçar les mans
lloant el teu nom.

Catequesi himne de l’Aplec

Saciat del bo i millor,
et lloaré
amb el goig als llavis…
La teva gràcia és com un riu
que ha brollat del teu costat
poc a poc ha anat creixent,
en la fe m’ha confirmat…
CRIST ÉS EL CAMÍ
CRIST ÉS LA VERITAT
HA VESSAT EL SEU ESPERIT
CRIST ÉS LA VIDA (3)

Ambientació

w

L’espai es pot ambientar amb interrogants,
fotografies de camins, encreuaments amb
diferents opcions, direccions, senyals, indicadors... A la sala hi haurà escampats tot un
seguit d’objectes que obstaculitzaran el pas
i al final de tot un cartell ben bonic on hi
digui “VIDA” i on hi podem posar una imatge
ben bonica del ressuscitat (si la tenim, si no
també pot servir un Sant Crist)
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Fem parelles i un dels dos
es tapa els ulls amb un mocador
de coll o bufanda. L’altre l’ha de
guiar des d’una banda de la sala
fins a l’espai on hi ha el cartell
“VIDA” sense topar amb ningú ni
amb cap dels obstacles. Per ferho no el pot tocar, només pot
fer servir la paraula (si ho voleu
complicar una mica podeu posar
l’himne de l’Aplec a tope de volum
per tal que no els resulti tan fàcil
comunicar-se)
Aquesta dinàmica la poden
fer per torns cada parella però recomanem fer-ho totes les parelles
alhora, així hi afegim també la dificultat de poder topar amb els
altres i de confondre la veu que
els guia amb la dels que guien
als altres... i, per altra banda, si
el grup és nombrós, no s’allarga
tant. No es tracta d’arribar-hi els
primers, sinó de topar el mínim
de cops...
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‘‘

Crist és el camí

A la tornada de l’himne de l’Aplec cantem: “Crist és la veritat” Això ens pot ajudar a fer una altra breu reflexió. Nosaltres, els joves, sabem que vivim en una societat en la què
és molt difícil tenir certeses, tot és relatiu, tot depèn de qui
ho plantegi o dels interessos ocults darrera de cada discurs.
S’ha posat molt de moda el concepte “POSTVERITAT” i és una
idea que ens pot fer mal perquè ens instal·la en la comoditat
de pensar que no existeix una veritat. I això sabeu molt bé
que no és així, perquè necessiteu testimonis autèntics que
us parlin des de la veritat del seu compromís, un compromís
que moltes vegades els ha portat a posar en joc la seva
pròpia vida a favor d’una causa noble... Tants missioners,
cooperants, voluntaris, catequistes, religiosos, laics com-

‘‘

Crist és la veritat

‘‘

		

‘‘

Dinàmica

1

A la tornada de l’himne de l’Aplec cantem: “Crist
és el camí” (Jn 14, 6) Això ens pot portar a un breu reflexió.
Nosaltres, els joves, estem en un moment de la vida en el
qual ens fem molts interrogants, estem en una recerca
constant (com diu el salm 62: Tu, Senyor, ets el meu Déu,
jo et CERCO, tot jo tinc set de Tu...) Aquesta cerca de respostes als nostres interrogants fa que estiguem sempre en
moviment, sempre en camí. Potser algú ens dirà que no sabem on anem o que no parem mai quiets però la veritat és
que si estem en actitud de recerca intentant donar resposta
als interrogants que ens planteja la vida podem dir que estem en el CRIST, perquè les preguntes ens posen en CAMÍ
i CRIST ÉS EL CAMÍ.

K
promesos, pares i mares cristians... tots ells us donen un
testimoni autèntic de la veritat, una veritat que mai pot ser
posseïda del tot (cauríem en el fanatisme) però que és com
un tastet d’allò que és Déu mateix revelat en el Crist que
entrega la seva vida per nosaltres a la Creu i obre la nostra
perspectiva a la dimensió del misteri de l’Amor sobreabundant de Déu que mai no es pot acabar de comprendre del
tot de tan gran que és. Crist és el testimoni més gran que
podem contemplar de compromís autèntic a favor nostre,
per això podem dir que CRIST ÉS LA VERITAT.
A la tornada de l’himne de l’Aplec cantem: “Ha vessat el seu
Esperit” Això ens pot ajudar a fer una altra breu reflexió. Al
c a p í t o l 4 7 d e l l l i b r e d ’ E z e q u i e l hi trobem aquesta bella
imatge del temple: “del costat dret del temple en brolla una
font que poc a poc va creixent i es va convertint en un riu
que ho saneja tot per on va passant fins les profunditats
del Mar Mort” El nou temple és el Crist mateix i, quan el
soldat li va clavar la llança al costat, en va néixer un riu que
saneja la nostra vida i fins les profunditats del nostre cor, és
la sang i l’aigua que representa la Gràcia que rebem en els
sagraments de l’Església i que ens dóna vida.
A la tornada de l’himne de l’Aplec cantem: “Crist és la VIDA”
Això ens pot ajudar a fer la última breu reflexió. La plenitud
del do de l’Esperit la rebem amb el sagrament de la Confirmació, quan sentim que l’Amor de Déu és com una riuada
que ens desborda i que empeny la nostra vida al testimoniatge i a la missió. Del Crist hem rebut la VIDA i estem cridats a donar VIDA amb els nostre testimoniatge,
moguts pel seu Esperit Sant, l’Esperit de Pentecosta que
rebrem el dia de l’Aplec.

‘‘

Crist és la vida

‘‘

Xerrada - tema

Preguntes a
treballar
1.

N

Quins són els grans interrogants
que et planteges?

2.

Quins testimonis autèntics de fe
coneixes?

3.

Quin és el teu grau de participació
als sagraments de l’Església
(eucaristia, perdó...)

4.

Quin és el testimoniatge que
l’Esperit t’empeny a fer després
d’aquesta Pentecosta?

* Per aprofundir:

e

YouCat:
115. 194-214 (els sagraments de la
iniciació cristiana)

