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La Marta, el Marc, la Thais i l'Assumpta comparteixen amb els joves de la diòcesi
de Barcelona les seves experiències com a missioners als Estats Units
28 Desembre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Anunciar l’Evangeli als més joves als Estats Units. Això és el que han viscut la Marta, el Marc,
la Thais i l’Assumpta durant un mesos i han compartit amb els joves de l’Arquebisbat de
Barcelona durant les festes de Nadal.

Què és NET Ministries?
NET Ministries és una organització catòlica que des de 1981 es dedica a enviar nois i noies de
18 a 28 anys arreu dels Estats Units viatjant en furgoneta per compartir la seva fe en escoles
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de secundària i parròquies. Ho fan a través de jornades de pastoral juvenil: xerrades,
pregària, música, teatre, etc. amb la missió d’encoratjar els joves a escoltar el missatge de
l’evangeli d’una forma alegre i amena però alhora profunda.
Amb un estil que connecta amb la joventut d’avui i amb el qual vol anar a l’essència del
missatge d’amor, perdó i esperança. Una joventut que viu en la societat de la informació i té
davant seu un món de possibilitats, en la que ha de desenvolupar un fort sentit crític i forjar
la pròpia personalitat. Alhora, NET Ministries té una visió transversal i hi tenen cabuda tots
els moviments de l’Església Catòlica. Actualment NET també està present a països com
Austràlia, Canadà, Uganda i Irlanda.
El viatge
La Marta, la Thais, l’Assumpta i el Marc han viscut l’aventura durant quatre mesos. Cada un/a
amb les seves inquietuds personals però amb un objectiu comú: transmetre un missatge.
Durant aquest temps han viatjat per bona part dels Estats Units de diò椀略si en diò椀略si i en
furgoneta en equips de 10/12 joves. El primer mes i mig ha estat de formació per després
liderar aquestes jornades, en anglès retreats, prèviament programades a les escoles o
parròquies.
De tots els missioners, aproximadament el 5% son estrangers convidats per NET. La
diversitat i la riquesa cultural té un valor incalculable pels joves assistents als retreats. Els
estrangers que serveixen a NET aprenen una varietat de recursos i experiències que després
utilitzen a les seves parròquies i escoles quan tornen a casa.
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