Jardiners i Jardineres de la Creació.
Experiència de la Parròquia del Carme de S. Joan Despí
La parròquia del Carme de Sant Joan Despí té un
jardí petit però suficient per a poder plantar llavors
de flors i hortalisses. Un jardí amb diverses espècies
de plantes aromàtiques, flors, arbustos, llorers i una
olivera. I un petit bassiol amb peixos de colors. Reg
gota a gota, una font i bancs de fusta.
Durant el curs 2018-2019, vam convidar als nois i
noies dels dos grups de catequesi de primera
comunió a venir mitja hora abans de la missa del
diumenge per participar de l'experiència al jardí de
la parròquia.
Amb els infants vam plantar llavors, les vam anar
regant i vam veure el resultat de la sembra durant
les setmanes següents. També s'hi van apuntar
alguns feligresos i pares que els ajudaven a treure
algunes herbes i a sembrar bé les llavors.
El diumenge següent a la missa presentàvem una
part del fruit del treball i explicàvem - a través dels
mateixos infants - com cal preservar la natura a
través d'hàbits de consum i sabent les repercussions que pot tenir el fet de ser sovint
poc curosos i responsables. Ens ajudàvem amb les "fitxes d'ecoparròquies" que havia
elaborat l'equip de Sant Miquel de Molins de Rei amb textos de l'encíclica i dades
il·lustratives que fan veure la gravetat dels problemes mediambientals.

A l'homilia feia referència

a la nostra petita

experiència intentant trobar en les mateixes
lectures alguns aspectes il·luminadors. També
a fe g í e m u n a p r e g à r i a q u e e s d eve n i a e l
compromís del grup de la catequesi i la mateixa
comunitat parroquial.
A l'hora de la pau i com a signe festiu de
fraternitat feiem la petita dansa "Avant germans,
donem-nos les mans. Cantem, dansem. Jesús és
aquí. Es el nostre Amic. Cantem, dansem."

També vam aprendre la cançó emblemàtica del Càntic de les Criatures de Sant
Francesc, afegint alguna modificació. Les dues cançons s'han incorporat a les
celebracions comunitàries de la parròquia.
Al final de l'experiència vam repartir una acreditació als nois i noies que havien fet el
treball de Jardiners de la Creació.

LLOAT SIGUEU
Lloat sigueu, oh Senyor nostre (4)
Per totes les criatures, i pel sol i per la lluna;
pels estels i el vent suau, i pel bosc i l'aigua fresca. LLOAT SIGUEU
Per la nostra Mare Terra, que ens sosté i ens alimenta.
Per les flors, els fruits i l'herba, per la mar i les muntanyes. LLOAT SIGUEU
Pels germans i els que ens estimen; pels amics i la família
Per aquells que ja ens deixaren, per Jesús el Pa de Vida. LLOAT SIGUEU
Per Francesc model i guia, pel pessebre i la lloança
per la pau i per la vida; serem sempre cant i dansa. LLOAT SIGUEU

