DELEGACIÓ DIOCESANA DEL CATECUMENAT
Comunicació als preveres i als catequistes

Benvolguts:
Fa temps que els canvis accelerats que tenen lloc en la societat i en el si de
l’Església, ens van portant a pensar l’acció pastoral en clau missionera i/o evangelitzadora.
El Pla Diocesà de Pastoral 2014-2019, promulgat el 14 de setembre del 2014
per a la Diòcesi, porta per títol L’alegria d’evangelitzar i com a subtítol Una Església en sortida missionera. Coneixeu l’abast de la seva doctrina i n’heu repassat les
propostes pastorals.
Aquesta comunicació, doncs, no pretén pas desplegar-ne els continguts, sinó
parlar de com queda enquadrat el Catecumenat a l’hora d’executar el PDP. Més
concretament, volem brindar-vos una proposta per al Catecumenat en l’anomenada
Edat Catequètica (pels infants no batejats entre 6 a 12 anys aproximadament).
Ja fa anys que es presenten per seguir les etapes de la Catequesi infants que
encara no han rebut el Baptisme. Improvisem tan bé com sabem i ho resolem tan
bé com podem; però segurament a tots ens aniria bé disposar d’unes orientacions
pastorals i com també tenir a disposició a totes les parròquia el RITUAL de la INICIACIÓ CRISTIANA d’ADULTS (RICA).
És que el Dret Canònic considera adults els infants a partir de l’ús de raó i, per
tant, si no han estat batejats en la primera infantesa, han de ser tractats com a
catecúmens.
Als infants batejats els proposem una catequesi per fer un procés interior de
creixement, formació i vivència de la fe que ja han rebut com un do en el sagrament del Baptisme, per tal que en prenguin més consciència i vagin completant
aquest procés en la recepció del altres sagraments de la iniciació cristiana.
Mentre que els infants no batejats en la primera infància se’ls proposa un procés semblant però amb una dimensió diferent: un procés per a descobrir el misteri
pasqual del Crist i incorporar-se a la seva Església a través dels sagraments de la
iniciació que fins ara no havien començat.
La catequesi i alguns signes expressos han de caracteritzar aquests catecúmens sobretot amb l’acompanyament per part de la família, la parròquia, els catequistes i la comunitat. De manera que l’acolliment i el procés catecumenal dels
infants no batejats sigui una dimensió pastoral integrat amb normalitat en les comunitats parroquials i que el catecumenat estigui obert a totes les edats de les
persones.
Us convidem a llegir atentament aquestes orientacions, i també que feu arribar
a la Delegació del Catecumenat o de Catequesi els vostres suggeriments.
Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau!

