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joves & solters
Stan Rougier

Solters:

UN CAMÍ A SEGUIR
PER ELS JOVES?

tots cridats a donar-se

Hi ha molt a fer per ajudar els solters

L

a descobrir que, siguin quines siguin

es preguntes més fonamentals que es plantegen els joves són les
mateixes en totes les generacions. Per què la vida? Per què sóc al
món? Què dóna sentit a la meva existència? D’on vinc? No podem
viure de la mateixa manera si estem entreteixits en el no-res i el
propòsit de la nostra vida és el no-res o si venim de l’Amor i hem de tornar a l’Amor. Llavors, què és el que més necessiten els joves? Amor en
una gran quantitat! Tots hem rebut un preciós regal: la llibertat. Però si

les causes del seu celibat, mai és un
fracàs per a la persona humana, si és
capaç de descobrir la seva crida a la
donació de si mateix als altres.
Aline Lizotte, filòsofa i teòloga
[IEV 171, abril de 2001]

Jesucrist

estima
la joventut!

© River

“
no va acompanyada d’una mica de saviesa i una mica de coneixement és
un regal enverinat. Hem d’ajudar els joves a fer un bon ús d’aquesta llibertat, ajudar-los a reflexionar sobre el present que estan vivint, en el
qual sovint es troben desorientats perquè no tenen brúixola, ni mapa.
Per a mi, aquesta brúixola, aquesta mapa és Jesucrist. És per això que
els suggereixo que confiïn la seva vida a un estel! L’estrella de la Trinitat, el Déu de la comunió i el compartir, el Déu de l’amor. Qualsevol
mostra d’amor en aquest món és un reflex trinitari. On sigui que hi hagi
un bocinet d’amor, Déu és allà present. «Ubi caritas et Amor, Deus ibi
ést.»
A partir d’un amor balbucejant, hi ha un llarg camí per arribar a un amor
de plenitud. Llarg però emocionant!

Comenceu per apreciar el que
teniu; primerament discernint
les belleses del món, descobriu
els bells gestos dels vostres germans, i fins i tot, amb senzillesa,
reconeixeu la bona voluntat que
Déu ha posat en el vostre cor! ...
Jesucrist estima tant la joventut,
plena d’ideals, com va estimar al
jove ric de l’Evangeli. Jo afegiria, no accepteu comprometre la
veritat, la bondat, el respecte per
la dignitat humana. Aquests són
els principis d’un nou món.

”

Entrevista realitzada per Loïc Joncheray

(Extractes del discurs de Joan Pau II,
5 d’octubre de 1986 a l’estadi de Gerland a Lió)

[IEV 101, novembre-desembre de 1993]

[IEV 58, gener 1987]
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