
LA POSADA EN FUNDACIÓ ADSIS: Els joves, terra sagrada 

 

ORACIÓ:  

AMBIENTACIÓ. 

CANT. 

CREDO ADSIS: INTRODUCCIÓ 
 

Davant la injustícia i el pecat en què viuen immersos tants homes, sobre tot joves i pobres; davant 

l’egoisme d’uns i la desesperança d’altres; davant la insensibilitat de molts pels valors del Regne i la 

impossibilitat de ser Poble de Déu mentre hi hagi opressors i oprimits, 

Creiem que, per iniciativa de l’Esperit de Déu, ha nascut en nosaltres una urgència cristiana que 

ens impulsa a l’acció. El sofriment de tanta misèria i l’experiència de la nostra incapacitat per a 

suprimir-la ens obren a Déu i ens vinculen en comunitat de germans. 

SALUTACIÓ DE MIGUEL ANGEL  
 
TESTIMONIS:  
 

• Origen d’Adsis a partir del Credo 6, 7, 8 i 9) 

• Fotografia actual de Fundació Adsis Barcelona  

• Testimonis 

 
REUNIÓ DE GRUPS (grups de 4/5 persones)  
 

a. Si els joves són terra sagrada, com hem de fer l’apropament a ells/elles?.  
b. Des del voluntariat, quines respostes podem aportar per ajudar-los a créixer i a veure 

el seu futur amb esperança?.  
c. Si el grup té alguna pregunta que pot ser significativa per a tots, escriviu-la en un 

tercer pòsit  

POSADA EN COMÚ  

ORACIÓ FINAL:  

Lectura de Lc 5, 3-4: 

 Pujà en una de les barques, que era de Simó,  li demanà que l’apartés una mica de 
terra, s’assegué i instruïa la gent de la barca estant.     Quan acabà de parlar, digué a 
Simó: 
     —Tira llac endins i caleu les xarxes per pescar. 
 
CANT: Rema mar adentro de Maite López 
 
 



Oració final: 
 

 “Y vi a Dios tan cerca  
De los que sufren 
De los que lloran 
De los que naufragan 
En esta vida de desamparo,  
Que se encendió en mí 
El deseo ardiente de imitarle 
En esta voluntaria proximidad 
A los desechos del mundo, 
Que la sociedad desprecia, 
Porque ni siquiera sospecha 
Que hay un alma vibrando 
Bajo tanto dolor 
     
P. Pedro Arrupe, SJ 
 
PICA PICA  

Estem invitats a seguir gaudint de la presència de Déu compartint aquest pica pica 
mentre compartint una part de la nostra vida. 

 

 


