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NOMBROSOS JOVES I ADOLESCENTS VIUEN L’AUTÈNTIC SENTIT DE LA PASQUA

Enfortir l’amistat amb Jesús
Miquel Àngel Codina

PASQUA JOVE CLAVER

Durant quatre dies, del Dijous Sant 
al Diumenge de Pasqua, se celebrarà 
una nova edició de la Pasqua Jove 
Claver, organitzada pels Jesuïtes de 
Catalunya, al col·legi Claver de Raimat 
(Lleida). «La celebració de la Pasqua 
Jove és, per a nosaltres, la referència 
bàsica i culminant, no sols de l’any 
cristià sinó del curs. A la Pasqua Jove 
culminen bona part dels nostres esfor-
ços d’acompanyament als joves i de 
formació religiosa. No oblidem que el 
que volem és apropar el Crist, especi-
alment en la celebració del nucli de la 
nostra fe cristiana i acostar-lo a la seva 
realitat com a joves», explica el P. Enric 
Puiggròs, responsable de la Pastoral de 
Joves dels Jesuïtes de Catalunya.

«Hi poden trobar —afegeix el P. En-
ric— gent diferent amb qui compartir 
moments de reflexió, celebració, pre-
gària... També joves que poden trobar 
resposta a alguns dels dubtes que 
anem acumulant en la nostra vida. Hi 
poden trobar gent com ells que cerca, 
que pretén trobar un sentit a la seva 
vida i intentar que la seva vivència 
de fe s’incorpori a la manera com ells 
expliquen el sentit de la seva vida.»

El lema d’enguany és «Al límit». El P. 
Enric comenta que «ens apropem a un 
treball que, especialment a les escoles 
jesuïtes, hem anat fent al llarg del curs: 
la necessària elecció que fem a la vida 
a través de la qual els nostres somnis 
prenen forma. Agafem com a referèn-
cia el moment de Jesús a Getsemaní: 
Jesús tria, però des d’una confiança 
total en el Pare. Volem, doncs, exhortar 
a la confiança en els nostres joves».

Segons el responsable de la Pastoral 
de Joves dels Jesuïtes de Catalunya, «la 
dinàmica de la Pasqua continua igual 
en els grups d’ESO i Batxillerat. Per als 
universitaris, per segon any, oferim 
tres tallers que pretenen ser un tema 
monogràfic que és porta d’entrada al 
misteri que celebrem: comunicació, 
àmbit social i espiritualitat ignasiana 
en la presa de decisions. També els 
oferim un procés més personalitzat 
i en ambient de recés: l’anomenem 
“Taller bíblic”. La resta, però, con-
tinua amb un funcionament ja molt 
consolidat que ens ha donat molt bons 
resultats».

El P. Enric opina que «a un jove no 
li és difícil experimentar el misteri 
de l’amor de Jesús. El que li costa és 
posar-se en disposició de fer aquesta 
experiència, posar les facilitats per-
què això passi. I aquesta és la nostra 
tasca: posar l’ambient, les condicions 
i l’acompanyament per tal que, en el 
moment que ho vulgui, pugui desco-
brir com Jesús és algú a la seva vida, 
amb qui és convidat a establir una 
relació. I el farà ben feliç!

Més informació: www.magis.cat.

PASQUA JOVE DELS CLARETIANS

La casa de colònies de la parròquia 
de Vespella (Osona) acollirà del 24 al 27 
de març la Pasqua Jove dels Claretians. 
«Tots hi estem reunits en comunitat per 
celebrar els últims dies de la vida, mort 
i resurrecció de Jesús. El Dijous Sant 
celebrem un sopar en què la paraula i 
el gest de Jesús manifesten una amistat 
servicial, el Divendres Sant presentem 
la llosa i el pes de la vida mirant a la 
creu de Jesús i el Dissabte Sant la resur-
recció ens dóna l’esperança i el sentit a 
la vida. Són dies de pausa, lluny de la 
rutina, per ser un altre Simó de Cirene 
i una altra Maria per memoritzar uns 
esdeveniments importants de la vida 
de Jesús, que durant aquells dies fins 
i tot va ser maleït, però que va acabar 
ressuscitant. Són dies de recolliment 
viscuts en comunitat», posa en relleu 
el P. Benjitu Bareto, responsable de la 
Pasqua Jove dels Claretians.

«Aprofitem els dies de la Pasqua —
assenyala el P. Benjitu— per aprendre 
i enfortir l’amistat amb Jesús. Com un 
entrenador de futbol que havia estat 
jugador, coneix ben bé com es juga 
en un camp, les regles del joc..., així 
ens deixem guiar per Jesús, que és 
el mestre. D’altra banda, també són 
dies alegres perquè hi trobem la fe 
viva i engrescadora dels altres joves, 
un aprendre de l’altre. Més que un 
moment lúdic o un desenvolupament 

intel·lectual, és l’experiència que s’hi 
viu. L’experiència d’escoltar què diu 
Jesús, d’escoltar què diu Jesús a través 
dels altres joves i d’escoltar què diu 
Jesús sobre cada aspecte de la vida 
(social, cultural...).»

El lema d’aquest any és «Casa co-
muna: una sola família». «Durant la 
preparació, van sorgir alguns temes 
d’abast mundial, però sobretot ens 
hem cenyit amb el que està passant 
a Europa. Aquest lema, basat en l’en-
cíclica del papa Francesc, fonamenta 
els temes actuals en l’Església, que 
coincideix amb l’Any de la Misericòrdia 
i en la societat amb les víctimes de les 
guerres, els refugiats i amb la relació 
amb el medi ambient. Tant l’Església i 
la societat, com el medi ambient, tots 
formem una sola família, una tela tei-
xida. Com la llavor que està a la terra, 
tots podem ser com el pare bo que té 
un cor obert i just amb els seus fills», 
argumenta el P. Benjitu.

El responsable de la Pasqua Jove dels 
Claretians destaca que «seguint el lema 
d’enguany, la Pasqua se centra en totes 
aquelles persones que són anomena-
des “diferents”; persones que tenen 
diferents religions o cultures però que 
sempre ens aporten pau». Informa 
que «també convidem un claretià que 
treballa al Japó per compartir com 
viuen els japonesos la seva fe. Així, el 
coneixement de tot allò que no ens és 
“familiar” ens permet crear la nostra 

Pasqua Jove Claver dels Jesuïtes.

Pasqua de les Avellanes.
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pròpia família, tot i que, en realitat, 
tots formem part d’una sola família 
perquè som fills de Déu. El canvi climà-
tic és real, per tant, no només parlem 
d’empènyer els líders mundials sinó 
també els grans contaminadors, i so-
bretot el seu efecte per a la humanitat. 
La Pasqua també purifica la terra, lloc 
per donar gràcies a Déu perquè el pa 
i el vi són fruits de la terra».

El P. Benjitu considera que un jove 
d’avui pugui experimentar el misteri 
de l’amor de Jesús «és el repte més 
important que enfronta l’Església. Què 
transmetre? A qui? En quin context? 
Què volem suscitar? Cada vegada els 
joves estan més immersos a aconseguir 
l’èxit, sense tenir cura de l’esperit, i el 
progrés de la tecnologia els ofereix 
moltes facilitats per dur una vida més 
frívola. Un dels valors que tractarem 
durant la Pasqua és la confiança, no 
només la confiança individual, sinó la 
confiança que també ve de l’altre, com 
un jugador que dóna espai al seu en-
trenador. Preparem activitats i ens ho 
passarem molt bé compartint plegats, 
però el més important és poder ser en 
la mateixa taula per celebrar el sopar 
amb Jesús com a bellesa i fiabilitat de 
la fe cristiana.»
Més informació: www.pasquajove.cat.

PASQUA DE LES AVELLANES

Des del Dijous Sant fins al Diumenge 
de Pasqua, els germans Maristes orga-
nitzen al monestir de Santa Maria de 

Bellpuig de les Avellanes la Pasqua. 
«Després de més de quaranta edicions, 
la Pasqua de les Avellanes continua te-
nint un sentit de vivència profunda de 
fe i compromís per als joves que hi par-
ticipen i que hi han participat. Des de la 
comunitat marista entenem la Pasqua 
de les Avellanes dins d’un procés de 
descobriment i de camí d’aprofundi-
ment en la fe dels joves, integrada en 
la proposta de Pastoral Juvenil Marista, 
feta concreta i quotidiana en la vida 
de grup i viscuda i celebrada de forma 
intensa en els dies de Pasqua», reconeix 

el germà Ramon Rúbies, coordinador 
de l’Equip de Pastoral Marista.

«L’objectiu principal —subratlla 
el germà Ramon— és que cada jove 
pugui anar a fons per descobrir el 
Crist. Per a alguns, suposa una primera 
descoberta de la fe i de l’Evangeli. Per 
a altres, un aprofundiment i un espai 
per continuar compartint i celebrant 
el sentit del que viuen i els fa viure. 
Molts d’ells estan compromesos com 
a animadors d’altres infants i joves en 
diferents grups, altres es comprometen 
en accions socials... La Pasqua és per a 
ells un espai de trobada amb ells ma-
teixos, amb els altres i amb el Déu de 
la vida seguint les passes dels darrers 
dies de la vida de Jesús.»

El germà Ramon dóna a conèixer 
que «els quatre dies estan distribuïts 
al voltant de les celebracions litúrgi-
ques, la trobada amb altres joves en 
un ambient de convivència i germanor 
i la possibilitat de gaudir d’estones per-
sonals que permetin descobrir el Crist. 
Dins de la litúrgia, que ocupa una part 
significativa, destaca l’aspecte musical. 
També la descoberta del silenci, una 
hora abans de cada celebració, permet 
interioritzar en l’ambient meravellós 
de l’entorn del monestir, els signes i 
les paraules que ressonen posterior-
ment». 

«Un altre eix de la Pasqua és la vari-
ada oferta que cada jove té per viure 
les estones de grup, repartides en cinc 
nivells segons l’edat i la situació perso-
nal de cadascú. La Pasqua possibilita un 
espai i una experiència d’Església jove, 
amb joves d’avui que creuen que un 
altre món és possible. “Anar a contra-
corrent. Donar-se una opció per viure 
intensament i en cristià.” Aquesta és 
l’opció que han pres els joves proce-
dents d’arreu de Catalunya i d’altres 
llocs d’Espanya que any rere any s’han 
aplegat per compartir diàlegs, pregà-
ries, música, humor, natura i noves 
coneixences», afirma el coordinador 

de l’Equip de Pastoral Marista. 
Aquest any el lema és «Amb Crist, 

dare to dream». El germà Ramon re-
vela que «sorgeix de la reflexió que 
hem compartit a l’Equip de Pasqua i 
té relació amb el lema de la Trobada 
Internacional de Joves Maristes que se 
celebrarà el proper mes de juliol a la 
ciutat francesa de Lió». I observa: «La 
Pasqua de les Avellanes és una troba-
da de joves inquiets, cadascú des de la 
seva realitat i moment vital, que volen 
viure l’experiència de celebrar i com-
partir els seus somnis fets de dubtes i 
certeses des de les seves inquietuds i 
les seves vivències. La Pasqua se’ns ofe-
reix com una oportunitat per descobrir 
o redescobrir la utopia de l’Evangeli 
tenint com a referència el camí que 
va fer Jesús amb totes les seves conse-
qüències. Celebrar i viure la Pasqua és 
deixar-se sorprendre per tal d’acollir el 
somni de Jesús, l’essència de l’Evangeli, 
que és bona notícia d’humanitat per a 
les persones.»

Pel que fa a les novetats d’aquesta 
edició de la Pasqua de les Avellanes, el 
germà Ramon no dubta a assenyalar 
que precisament «són les persones que 
arriben al monestir amb ganes de viure 
aquesta experiència. L’aspecte convi-
vencial és una gran riquesa, ja que la 
diversitat dels assistents permet conèi-
xer i contactar amb moltes realitats». 
També especifica que «hi ha temps per 
a l’animació i l’humor a la carpa que 
serveix de menjador i on el dissabte 
a la nit, després de la Vetlla Pasqual, 
es realitza el festival “Al·leluia”, on es 
viu la joia del Crist ressuscitat en un 
ambient jove. Una Pasqua que se sent 
Església pels objectius finals, que són 
els de promoure joves que, un cop des-
cobertes les riqueses dels dies pasquals, 
fan d’animadors en les seves parròqui-
es, moviments o grups i enceten nous 
camins per descobrir el Crist mort i 
ressuscitat en els temps del segle XXI». 

Més informació: www.maristes.cat.

Pasqua Jove dels Claretians.


