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S'lia elaborat un priüOSí fcutlloti i. en seguirán d'altros vée tart. S'ha tractat 
de conseguir que aquost osforp d'iniciaeic no sigues cosa perduda. 

La couunitat, coa a uoviiaént, en vist la necessitat de quo tditbon pogues seguir 
cá.q d'cprop la vida quo es porta a J5C/0. La vida que segueixen els equips, la vida del 
eonsell deis vint; la que portan en eonjunt noia i noiea. 

Es alzó* lo que tractarei_ de reflejar aquí: 

p¡¡. ¿' S (X m »1 * Q 

El dijous dia 11 celebraren l a I ¿.ssaufclea del nostre aovinont-couunitat, aabá£ 
1 'as is tencia d'una 50 uaobres» 

In ic ia l',¿ssofiib3ea e l secre tar i provisional Ignasi iaura, Couenca recalcan l a 
r e a l i t a t de l a noetRt coaunit&tj aixó es une 10 equipa do BOXS i de noies de 14 a 17 
uilita en una tasca cocflí» 

La nostra oonunitat, digu' , ¿s al r esu i t a t de uiís de o i tg nny de contactes i 
texjbaüeft. A cifcjans del cure lfiü*4~65 ana io.'&u'-eu conpte de quo dina de l a Confraria 
con*¿vien doe o t res grupa do neis i t res o cuatro de noiea, i que de fot t o t s buacavxaa 
qw&lcoa d ' igi 'a l , ai^ós ena dona optúafteoe, ¿na ffea veure que ni une ni al t r e s estaVen 
sola en e l caí.'.- que pretoniec fer i Intuireía, ¡Ja, que guanyariera s i eJ. feziía junta . 
acuesta Intuicid" os convertí! ¿n uno presa de conciencia i .j-.nts parlares] j a d'uns 
fu tur Q r c i ü t z a r eonjuntanent. fío va quedar en parauios, a i s poc3 dies esa trobaraa 
representante de to ta él s gj upa i decidiron crear un orgnn eonjimt que ía&il i téa aquest 
ar:ar ¿unts, e l ''Ccnsell deis 2ü" ; i e.ligiroa un secrétala provisional, i poc abana 
d£ l ' i s b i u 3 a creació d'une coaitas per ta] do prepara* e l s cura vinent, aquests coca-
té? fóren 4 o 5 i en e l la treballnren unas t renta persones to t l ' i a t i u . .¿quet t r eba l l 
©ns ha parñáa cononcar e l cura sepiguan que volea, a on anea i que han de fer per X2üik¡m~-
arribar--ni» 

Poded reauoir les postres f i ua l i t a t s on: 
- prouoció* huuana a través d'un viure en una conunitat qu'one dona forca en l ' u n i t a t 

peí' ¿"oalitsar e l caui que hea de í?er 
- d'una nadie t a i s con xarrodae, ccl . loquis , con

ferencias equipa que ens pexbeten oonoisar e l aún on vivid i ens dona 
sen t i t del que son per t a l ú.r¡ pogucivnos r e a l i t s a r plenanont. 

-* d'un vlure en. un aabieni de l l i b e r t a t del que 
que el nost.ro anbieni i pais n ' e s t a fal ta ' ; ; i l a responsafciiitat dala 
nosti'os actea i del nostie t'ej*. 

- d'una vtSn de Aia3eg i conprenaAió' deis altrevu 
- Proaoció" cr is t iana basada en una Vari tolda prer.ocié ñunana« 

- que dona una nova dxuansi<5 a l a nostra r e a l i -
t a t d'houes, enriquin-Ia i donan-li s e n t i t . 
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- centrada en Xn oarít.-it, i \*rax*j? .-,, jjb** -> -,.."i¿> 
nitros á'una fornn. ájjserwtmhl», -mor giie ás faLs o pobire siné es tradueix 
en fots de vida i en tota ells, i que té coa a consecuencia, 1'entrega, el 
dialeo i la conprenssx5, 

- que ens fa veure que el cristianisne no son 
idee,?, sin' una.forna de vi.ure. centrada en Dóu-Crist i els nones (consciente 
de que cixé és nolt concrc-) hen fio donar uns valors en els nostres objetiuí,, 

- estimen la lliburtat con a ilnic mitja de rca-
litzar-nos. i con a carácter!¿tica básica de l'hono. 

- estañen la veritat i pretenen aproííundir en 
ella i donar«no testincui, 

- porten l'"alegria i 1'optimismo de viure i de 
fes? una acció" nostra 

- valorea el tribal! con algo que enriqueix a 
lOione en quant l'hi pemet col. laborar en la eivacié 

- hen de construir un non nou, un nén on es na • 
nifestin la veritat, la justicia on el sentit né's estricto, i la llibertat 
en el seu bon sentítj Un nén que. xingui per centre a iríorae i que reconeixL a 
Deu con el seu creador i ti. últin* 

- pretenen una oonunitat que ens peraeii trobar-rj.es, fer-nos, i oberba a toton i 
juntant les caracteristicas d'aquesta oonunLtat és: 

- ploncnont democrática,, on tots participen en 
• les responsabilitats i en la neva diroccié i vida i que on.s pernet el conei-

xe-ns a nosaltros, i el neis aab lea noies d'iaia foxea se:?.iosa i enriquidorí; 
- Per tal do conseguir aixó ais hen arganiísai de la segjjaos; foma; 

Un consell dunoninat "Consell deis. 20" que és el que dirigoix la conunitat.. 
Esta formafc per els responsables i represéntanos de tots els grups i comités. 

Oii secretar! general, subordinat al consell és elngit per tots els nenbre-s 
i que té per funoi-5 yj.feilqr cjuj és porta, a la practica el que deeideix el consell i 
és ol seu representant al Consell de la fíonfraria. 

• Un conité de nois que regula la vida deis equips de nois 
Un comité de noies anb la nateixa funcié 
Un coni.té de activitats conjuntes 
Un conité de infomacié i propagernda. • 

P^OMACTO D'm:¿ivi'?J.5,n co^1 (jarras 

Eenprés la reprosentait del conité de ¿cüvitats conjuntes, Marta Ifcxres, 
informa el }>1& d'activitats a f«?íi 

Una conf ei-bn̂ ia sobre el "Concili i la juventut" per Mn. Tubau. 
Es prepara una xerrada o conferencia sobre el protostantisne i el judaismo. 
Una esquiada a líuria els cuas 27 - 31 ¿e desenbie. 
Un curset d'iniciacié a les cerrents politiquea ccntenporiuri.es,, 
Un cencurs de fotogfafia 
Es prepara també peí bSgén trines fcre una canpanya sobre ,;0n va 1 lióme) 

EB Josep K* Storrer orEanitsa la votacié per l'elócié del non i del secretar! 
En quant al non es tenia que elegir entre corniinitat de Promccío (CDP) 0 

"FornacJé i l.ccié"(P0.AC.). Surtí olegit por bastant najoría el segén JFO.AC. 
Per secretari es presentaren l'ina ¡P Grau i l'Ignasi íhura; surtí aquest 

úitia por najaría. 
El nou secretari coETd.<jj¿a a la gont a assistir a lNAssaubiea general de la 

Contraria que es celebraos el dumenge seguent i tanca la sessié, 
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Cocí to t s sabem e l s di.es 30 i 31 d'octubre i e l primer de novembre va celebrar
se l a primera Rutu-65 o Vilada. 

Se .1.1 va donar e l nom ¿e "Par-H.cipnci.5 individual i colectiva en e l nostre 
mon", ás a d i r : cbm consta-uim nosaltres el iafla. 

El tíiaa era sugeetiu i a Da vegada eztens per aájíb es varen conleccionar qua~ 
t r e equipa per cada una de l es po;iencie3 a t raetar j aquest3 eren: 

Cuaraiitat fa^il iar^ 
I. 'escola, fcrmació* cient í f ica i promoció* lrniana» 
Cerdee de relaci.^: amiatad, diversions. 
La aócdátat cii.sfciaoaí 3''EKgresia. 

líem TOj^ivfej dones, dins e l bu t l lo t í e l que cada equ.ip va discut i r sobre cada 
un d'^aquests -tornea, 

Ul-jJíücwc.-.t es va pesiar sobra: 

Exig&noies que pírsanifiquen 1 * i ndividu. 

En aquesta última ponencia, varen pal fc: c ipar-ai e ls 50 que eren a Vilada» 

Eeus aqui, segúndameat7 l e s con';1 uav'Ji3 de tobas les ponenriles esmentades: 

15 POIÍESCIA: COmsTS^ FAMILIAR 

Q ü E S T I 0 II A 2 I 

l e r . - Pia3.ec 

- Quim idea tens de la vida en f ra i l í a? 
- En l a familia h i lia incompronssii peí' f a l t a de dialec* Podem no sal t r e s i n i 

c ia r i incrementa.-;- aquest dialeo? Cóm? 
- CTAUB que l a incomp-.-^nssió" és degudu a que no ens obrim prou a l a familia? 

C.'a empodeni obrir sáat? 
- Davant de cassos en que l a familia é"s un Xloo on T)omé"3 s 'h i menja i dorm. 

Quina pos?; ció hem de prerulre? Con debem coríbntir-ho ? 
- Creus possibJ.t' que monstran-nos mes responsables i consciente deis nos tres 

notes i tambas del3 deurea, obtiügueaa mes ."Llibertat,. coníianpa, etz.,? 
- Les relaclons amb i l s gemines están en general bat-fcant fficlaBteirfc. Ub;r pcdj;.1 

i n f l u i r sobre el3s? 
- Que hem de í e r guanyur l a ssva confianza? 

2ónT- Formado' 

- Quines exlgencies rel igiosos voldriem an. les nosfcres íamilies? 
- Mansa actunlmmnt foroadó" buioana en les fa r i l i es? Es ais?) culpa nostra? 

Per que? Quina posicio' Lora de prendió? 
- Com hem de reaccionar davant los coaocions fa'niliarc; de to t s tipus? Atenoni, 

a les ncstres obligacic.vi;3 com a f i l i a ? 

, 
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~A C&MJTilTAT FAMILIAR 

COUCLÜSIONS 

Idea de familia: 

Un lloc on ens hi trabes be. on ai bagi llibertat i coraprenssi(3, de manera 
que el¡! íills es confiin ais pares, i aquesta tinguin també- coniianca en els filis. 

En 1'iniciado del dihleo toca ais filis un paper iinportant. Hem d'aproíitar 
totes les ocasions que es presentin per dialogare D'u.ua maaerc. especial, quan els » 
paros s'.ix.teressen per nosaltres, encara que sovin en aquesta casos no volem corres-
pondre—hi. luabá es interesHatít en aquest aspeóte interesar-nos i intentar compren-
dre les sevos posicions. 

lio ens obrira prou a 3.a familia, aixó* comporta, un desconeixement mutu, que 
gerieraiment, es causa directa de la incomprenssió. ¿jub al diblec, intercanviant punts 
de vista i erposant clarumeat la nostra posició, la familia ens coneix amb molta 
re es facilitat, 

la físiailia, en noaás s'hi menja i dorm es opoaada al tipus que desitjem; es 
el piEjnt roá'íim del desconeixeraent i de la incompreüssió'. £>'hade procurar no allar-
gar aquest estat, dons cada vegada es fa mes difícil la ooníi.anca mutua i el dialec. 
Ceneralraeut, aquest es ía molt difícil en ícaaixies d'aquest tjpus, pur lo que es fa 
necesari crear primer una mica de clim„ de convivencia-

Las coaccions íamiliars son en general involuntarios, o al menys están fetes 
amb bona fe, 

íTha de procuren convencer ais pares deis nostres punts de vista i la seva 
convivencia, mai prendre una actitut coniormista o passiva. . . . 

En cas de que actuesim contra la voluntat deis pares, cal racstraz'-se en tot 
moment responsable, fent veure las raons de la nostra actuado, sempre i quan aques
ta no repressnti un gran proolema per la familia. 

2i PONENCIA : ESCOLA 

Assi^natur^s irapresci nubles 

Mater etiques 

Gimnasia. 
Política ( tal com esta actiioLaent- es innecessaria) 
Literatura 
Historia 

¿jsgjgaatarea paaa&bles 

Ciencias Naturals 
Física i Química 

InaecessarJ.es 

Hogar 
Greo 
L la t í 
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Cera les enfocariea . . . ¡ 

Literatura.-' Mol tés lectores apropiados a les edats, coiuentaris d'autors i 
obres. 

Eom té de forear ais proíossors & fer-nos coses practiques. 

Historia de l'art.-- Llibeea, fotos, oxoosicions, uuseus, acciapanyades de la 
corresponent explic-aoií. . ;.".: ., 

Klosofía.» Dialec_. opinions'de tothoni, sobre tot les teories i pensaments 
filosc.'.ios» 

Kisica.- Donar-la ja desde petiza per. tal de crear en cada u m cert gust .. 
sr.isica-'L. , .... . •,. . i . •'•-• ••;-.•- .. a. 

Materaatiques,.- Pot passar, si criban ben enfocades a cacL. edat. 

Cieacies naturals.- Kolt ues practiques, excursions. 

¿.eligió'.~ Cursssts Hüires o conferencies per '.al de que e3.s cristians tro
tón un srj.tja per profundizar en la seva reli^io. 

No obstant, no tindria que ser 1'escola el lloc ca es portas a teiiae aquesta 
tasca, e:? la fauilia on es té* de uadurar aquesto í.onw.-.ció. 

Ti'encola per altra part té que donar tina j.nqidetut i un sentit de responsa-
bilitat. 

Heni cregat que fins a qaart els pares tindrien ijuQ obligar J s filia a la 
classe de' ileiigió, 1'escola, pero, no pct obligar ¿ujti 

A partir de quart, ureieja que' hauria d'esser .\liure. Per altra banda els 
actes óófiaíoitaris de 1'escola, teñen que ser lliures, es interessant que existeixLn 
i ban de i'espondre a la vida de comunitat que es porii. Han d'estar lera deis no— 
raris de clase i fets ríae la col.lauoraeaó* d^ls adrianes.. 

ílns ara, ens séi/.bla*, que el iiicloúre' la Heligic cou asignatura en. els ho-
raris de cüasse, ha sigut una equivocad ó" que na portat ccr¿ a censequenoias 1'in
diferencia perjudicant per taat la ftanaació particular i colectiva en general. 

Hi han uns Valora principal issiias que no poden ser. rebutjats per.cap escola, 
en qoant ais ef ocies i'O303atiug que pelen p. >od?!.ir els aiuunes, . . 

La repponsabilitat que es deu torear creant un curia de llibertat que conái-
deri a la persona cou a tal. 

Les conyí.v>.iicic?s a través ó 'equips de treball i d'aetivitats, i la inquietut 
que es podra lograr aub un esfosp adequat de les assignatures. 

En mitj de tot tá que viure el dialec- en un pía" í#. igual tat.. tasca tant deln 
alucine 3 con deis prolessors. 

Dins la classe seupro hi haura un grup uós despeert o aetiu que tindra sao-
pre la ciissió d'obrir-se, d'organitzar el treball en equips, d'actuar en les acti-
vitats de nivell escolar, cenLi*e d'unió. 

Les amistats tancades que dificulten en boca part el boa funoioiiauent del 
curs. 
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l . - ^ i e el "per"*tu'l 'auistat? 
2.-' L ' au i ta t per tu és : 

-Une válvula d'escupe 
-Servéis per Ái¿jt6gt¡r 
-per anar al cine 
-ajuda a estinar; ' 

3o- Creus que una. ¡jsLs&i í"<u"ua pot arr ibar a eesér egoísta? 
Parqué"? 

4y- j / a u i s t a t j 
-5bp.vd.re el teups < 
~t*"ajarta de l ' a l t r a gent 
-té excesos pECilloaos 

5 . - Qae voldries que fos per tu 1 'auistat? 
6»- Coa frea rl'actuar- en l a progressió" roligá-oso i humana deis nostres anics? 
7 . - ('ou hera ¿ 'actuar nosaltres per a conseguir una auis ta t sincera? 
8 , - Qu:Ln papar ha de t eñ i r 1 'auis tat dintre e ls nostres grupa? 

AM I S U I 

1«- (&ir- ás per tu 1'auistat?) 
.,• ,,„.,m j¿ ató^fcr.t«mítf'^ 'ella7"cbEpre3ent^la,i** 
ajudant-ia, .Aaupsta conprenssió i. ajuda lauque tu tlii trebis be. 
2.- Ei han dUtterentaa c.laset; d'arustat: 
a/. L'auistat oorront, que ís la que 's pot teñir aub qtjaloevoJ. persona del correr 
b/. El conpanyerisuxe, aub las persones que et relacionas oontinuauont. 
c/..La auistat de veeitat: quan ja hi participes en tota els sens problenes. 

L'auistat et dona una correspondencia de contacte aab l'auic. 
El fet principal de l'a&istai és ajudar o estiuar. En sogon llyo serváis 

per dialogar, (.•aabiar iiipvession? i en teroer iloen po'J servir per anar a1, cine 
i con válvula d'GSCape. Sobre aquest áltin punt hfsa creguü que la frase no esta 
Len trobad?., 

3.- (Creus que una auistat feruc pot arribar a é¡jser egoísta?) 
EOS:Í cregut que' una tona auiscaí no pot é'ss¡.r egoísta por ana sencilla ruó": 

nomaliaent dieu qn^ "estiuar es donar-se els uns cJs altres"» Per tant si et dones 
ais dones ja no ato egoista, Aquet donar--se ha de esser ccupler''. 

4>" (L'auistat, fa perdre el teups?) 
Norualuent no» Perqué si tena una bona auístnt paupre trinaras algo que 

fer, algo que discutir o sigua pro^iTaras no perdre :-l to¿ ,ps. 
T'aparta de l'altra gentv 
Es relatiu, o siguí que depen de la persona, perb coa h-ao dit atans ai la 

una bona auistat fa que no t'aparti deis deu^s. 
i'á excesos petillosos? 
Una auistat entre dues noies l'unic perill que pot tindre és el seu tan-

cauent. .¿nb dos nois paca lo u&teix» Entre una noia i. un noi creien que pot arribar 
a ésser una bona auistat. 
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6.- (la aíslca es per tu una diversió?) 
Segons per qu¿, pot esser o no una diverssié. * .<¿.. 

7.- (Qaant vas al cine, perqué ni vas?) 

/'•••••'••'• ' -per la p~licu.-.. 
-per ia técnica ' . 
-per la fotografía . ' . -•'•'• 
-per divertir-te <•' 

&.- (Con és que la gent no ni van tant al teatre?) 
•¡'••-•• Lo principal é porque és nes car i dresprés perqué no agrada tant a la 

. . j'nassa". La'gent el troba potser nes ensupit que el cine. 

4» PONENCIA * SOCIEIAT CRISTIANA 

E S G L E S I A 

Es dilicil donar una definicia clara del concepto d'Esglesia. No Obstant 
Esglesia ás: • ... 
- Assaublea: ooainitat de gent anb un nataix ideal que es punt d'unií entre el." 

i Déu: la continuado del nissatge de Crist. 
D'altra banda, pero, la gent no veu en el not Esglesia aquesta signific; 

cié, al aenys a puñera vista; la innediata visié d'Esglesia produeix una relació 
aub un edifici, uns sacerdots , . . . . . ., consequéncia potser de 1'herencia de 
precedents generacions. •*•' 

Esglesia no es aixé: 
Esglesia es una vivencia conviscuda. Es convivencia.. APCié. 

Qoan arribas a una certa edát penses en el teu cristianistie. El cristia 
no és un ser individual. El cristia con Esglesia és un ser "conunitat", colectiu. 

Un cristianisne individual np es pot viure "Estineu-vos els uns ais altro^ 
Quan ha pifes conscitaci;.. ¿o conunitat, el cristia es sent Esglesia, ja 

no actúa con o individuo isoiot. La seva fomacié no sera ja egocéntrica, anira 
lligada per una donació* ais altres. 

Qae no estén fornats religiosaLient és un fet. No hen aproñfundit encara 
prou en la nostra religié. ... 

Cert que topen anb dificultats pero tenin els nitjans per superarles. 
Ens nanea l'ajuda de l'aubient, l*Evangeli no es viu, uolta gent no el 

coneix. Perb nosaltres son concients de que el seu nisatge és necesori. Es necessa-
ri un coneixenent conunitari de l'Bvangelit i una descoberta personal dins la conu-
nitat, que anb el dialec ens anudará a sentir-nos aés Esglesia. 

La nostra vida ha de ser un reflexe de l'Evangeli, fonanentat en i£s 
1'inporthncia de la Revelacié. 

L'Esglesia evoluciona, es nou i es posa al dia, Baásteixen dones unes noves 
tendencies reíomadores (Concili, Qioist, Congart, LeDret, Evely.....) que ens ... J-
ten i que per tant hen de coneixer. 

La lectura, no tan sois de l*Evangeli, sino de llibres d'espiritualitat, 
f ornara part tanbé de la nostra íomacié religiosa. 

f 



5.- (Qué voldries que fos per tu l'auietct?) 
L'amistat tindria que ésser un uedi per ajudar a estimar, a donar-se 

ais altres, una ojuda per treure deis errors ais nostres auics. Perb la amistat 
que coupleixi aquete punts és ideal, una mica difícil de conseguir. . • 

6.- (Oou hem d'actuar en la progressió* huuana o religiosa deis nostres ouj08? 
EL primer que farieía seria aconsellar-los de cara, al bé" o segui que veie-

sin el bé en comptes del mal. Que es desfoguesein purlant per treure-ls un pé*s de 
sobre. ' • •_ • . 

Si el proulema ios religiosos í'er-loa veure que lo mállor és teñir un 
conseller espiritual qme els pot ajudar en tot moment. . * 

7»- (Com heía d'actuar nosaltres per conseguir una amistat sincera?) 
En primer lloc el más important per conseguir una bona amistat es esser 

f'rr.nc en tot moment i posar coníianpa en aquesta! amistat. fín segon lloc un millc * 
rament personal. •. ....._•_ 

8.- (Quin paper ha de teñir 1'amistat dintre deis nostres grups?) 
En primer.lloc cal coneixer a totes les persones deis nostres grups. Uxk 

vegada conseguit aixó* prodem unir-nos, posar coníianca, voluntat i tot el que es 
necessita per conseguir una bona amistat» 

i ••ufa • . ii É — > — ' ' i i — ' ' • ' I ' • '- i . ; . •=-

B I Y E R S I O N S ' 

1.- Que éij per tu la diversión ' • • • . . . 
2.- ExLstei:; la divergid en ¿sí? 
3.- Divertirte es- pausar ai rato? ,-' . .' 
4.- Creus que ni han íjrans diversions o be creus que no hi han? 
5.- Poden divertir-se nois (noies) sense nocessitat de noie» (nois) 
6.- La música éü per tu una diversió? -
7.- Quan vas al cine perqué hi vas? 
8.- Com és que la gent.no hi va al teatre? 

D 1 V B E S I 0 2ÍS 

1.- (Qué" es per tu la diversió?) 
Es una activitaten L_, qual sents la satisiacció de íer-la. 

2.- (Bxisteix la diversió en sí?) 
La diversió* en sí no osisteiz l'has do buscar la uajoria de les vegades 

.dones hi ha momenta que la trobos. 
3.- (Divertir-te G,3 pausar el rato?) ' 

Ho. Per la rao* de que sempre que et diverteiies no passes el rato. De 
vegades quan dius m'en vaig al cine no ot diverteixes, perqué ho haa fet per perd. • 
ol te;.ps. 

4«- (Creus que hi ha grans diversions o be creus que no n*hi han?) 
Hi han diferentsgraus, no sempre et diverteixes igual, o siguí no es 

divertir-se i aburrir-se, sino" que un dia et pots divertir mes o tienys que ai dia 
seguent. 

5»- (Poden divartir-se hbis (noies) sense necesitat de noies (nois)?) 
', -. - Donps si. perqué tant els uns coa els altres teñen,mes llioertat per 

actuar per separat. 
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L'Evangeli 1 introduireu dins la couunitat,. Es gran 1'importancia que tó 1 Evonge 
li viscut dins el grup. Hi ha d'haber un uillorauent de les rounions en ...quest aspeet 
L'Evangeli s'ha de couentar, sOia d'aplicar a la vida personal i con a consecuencia 

a la del grup. 

La nostra vida ha de ser una continua oració, una continua relació aub Déu, que 
podrá ser ués profunda en deteruinats iioaents: la Missa i áins d'elli la Couunió, 
aoostará raé*s a Déu i ens fara sentir-nos nás geruans els uns ais altres. 
La revisió de vida, el recolliuent, 1'oració és parlar aub Dáu, és eatiur al 

próxiu parlant aub SU,. 

5a PONENCIA : EXIGENCIAS PERSJNIilCidJOítES DEL INDIVIDUO 

I N T R O D U C C I O : Noció de persona. 

Lapersona no es reconeix a ella'uatoixa sino en la uesura que pren conciencia 
de la seva vocacio, del ¿eu destí i oc CCu£'H0:a3 en una obra de donació que es, al 
uateix teups, descobriuent d'ells uatoix i avene continuat.• 

El nostre fí : Personificació" 

Es a dir; fer descobrir tot alio que í'ent-nos veure el nostre destí, la nos' ... 
vocacié ens alluny de nosaltoes aa.teixos.per acostar-nos ais oltres. I aub aquest asse 
acostauent ens faigi descobrir la nostra realitat de ser. 

* 
1.- Priüor pas : Descobriuent de la persona 

Que'es la persona? Heu dit que es tant que busca, que treballa, que es dona, 
la persona no existeix si no es gracies a tres diuensions: 

- Vocacio : Un volguer concient, diritgit i aprofondit. 
Encornacií : Un "aátor en el teups i en la societat, un partici

pa-~á« 1 _. ccustrucció d'un aon que estigui d'acora 
aub la nostra vocacio. 

- Couunió: La presencia del esperit que ens dona una íá tronscei.-
dent (de ues enllá), inuortal a la nostra vocacio i 
a la nostra encarnado. 

CBISTlAi^üüNT direu que la persona es la resposta a la crida del AMOR, que 
ens uneix a tots i a la vegada ens. distingoix entre si. Crida del ¿uor que deriveu 
aub la nostra resposta en una presencia del flúor 

- Presencia del iuor p¿r si uateix, que es trasllueix en refiexió 
i estudi de nosaltres uateixos LJLes nostres possibilitats. 

- Presencia del ituor en els altres, que es auistat, donaci<5 , 
caritat. 

- Presencia del .¿uor en Deu, que es conteuplació i adorució. 

2»- Segon pas : personificació 

Personificarse, es: . . . 
- Descobrir la nostra vocacio 
- pendre una posició i actuar d'acord aub aquesta vocacio. 
- Oferir tot aquest treball a un Deu que está per sobre de les 
nostres realitat física, que subli.ni i dongui sentit. a la nostra 
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Els equipa constituits ls veu discutir cobre ule elouents que afavoroixen el des-
cobrinent da la persona. •••-'• -,_•.•• . 

Vocacio* : Ble^ents positius 

- d i & L e g ; ••••••» 

- esporit c r i t i c raonant objetivauent) -
- coneixen's a s i i¿ateix i a l uón ; •• -•.;•:>». 
- esporit no conforuisto. 

Blouents nfcgatius 

- coacciona fauiliars 
- propagandc T.V., llibros peliculea. •' : .;• 
- /jjiBtate influuuci. adores L.JL¿ 
- tancanent: viu_- ailiat de la realit'at (ni' idealisue ni acte-

''..;.• rialissue junta) ,. . 
- apatia. 

SHCitgl'iACIQ : Eleaeuts positius 

- voluntat, osperit de lluita 
- ideal social •.. 

• — esperit no confonaista 
- noviatge (ven entás) 

• •'•'" Blecants nogatius- ..;. 

... - l'isolanent ... - . . 
- la fal 3 i.tia, que dificulta l'acció* 
- 1 auibient ¿el nin 

- - abusergaueiit i caadro • --• 
• - el pais 

• - pía d'estudis 
- el noviatge (en general) 

GQMPNIO : gLeuents positius 

- Coneixer Déu i tenir-lo present en els nostres actes. 
- l'auor 
- el sofráüont .... 
- la liturgia uoderna 

Blouents ncgc-tius 

.'. \ : -Es ta t ro l ig ios d'Espanya 
- a) ¿afocai-unt &s l a religióaburregowent 
- b) trafiicio de le f ex i l i a 

' - egoisne " - -~- ¿;. -.--• 
- sibaiitisue 

C O R O L A t l 

.¿ssolir la aastra porsonalitat es copsár la nostra vocució i posar-la en 
prantiea. Bu el nostre aon hi troben rátáans personiíicadors i uitjons individualiza-
dors. Oonaixer uns i altres es teñir la clau del nostre exit ( si els utilitzen). 

EL dialec nostre entre llibertat i conproiiis, entre eos i esperit, entre 
idealimie i encarnació', ens condürá a un equilibra., seupre perfeccionat. Boa fara 
en resua, bañes ene casi vers un punt final del nostre destí, que es Crist. 
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