PRESENTACIÓ DE LES FITXES

Aquest material és per a treballar la misericòrdia als vostres grups d’adolescents i joves.
Tal i com diu el Papa Francesc al missatge per a la JMJ: «A mi sempre m’agrada associar
les benaurances evangèliques amb el capítol 25 de Mateu, quan Jesús ens presenta les obres
de misericòrdia i ens diu que d’acord amb elles serem jutjats. Us convido per tant a
descobrir de nou les obres de misericòrdia.»

Cada dos mesos sortirà una fitxa nova i cadascuna tractarà de dues obres de misericòrdia,
una corporal i una espiritual.

Com veureu, aquestes fitxes es poden treballar en un o dos dies, o agafar la part més adient
pel vostre grup, és important que cadascú se les faci seves i que serveixi no només per
reflexionar sobre la misericòrdia, sinó per posar-la en pràctica com diu el Papa Francesc:
«Com veieu, la misericòrdia no és «bonisme», ni un mer sentimentalisme. Aquí es
demostra l’autenticitat del nostre ser deixebles de Jesús, de la nostra credibilitat com a
cristians en el món d’avui.»

Les fitxes estan formades de diferents parts:
- Per començar Trobareu un vídeo introduint una de les dues obres de misericòrdia amb
una dinàmica que podreu dur a terme amb els vostres adolescents.
- Què diu l’Evangeli? Un estudi d’un text evangèlic on es podrà treballar una obra de
misericòrdia.
- Sants amb misericòrdia. S’explicarà una anècdota d’un sant o santa que hagi realitzat
aquella obra de misericòrdia.
- Fes misericòrdia. Es donarà a conèixer diferents llocs on poder posar en pràctica aquelles
obres de misericòrdia que es tractin.
- Què ens diu l’Església? Treballarem fragments de textos del magisteri com la
Misericordiae Vultus, on s’explica què és la misericòrdia.
- Polònia ens espera Trobareu una breu explicació dels diferents llocs que envolten
Cracòvia, i que ens esperen a la JMJ Cracòvia.
- Per acabar, amb la que podeu demanar al Senyor per les intencions de l’any Jubileu.

