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Darrera reunió del Ple de la Delegació de Catequesi el 12 de maig a Tona.

Els irrenunciables de la catequesi
Mn. Joan A. Castillo, delegat
Davant el repte de trobar nous camins per a la catequesi,
no hem de perdre de vista que no de tot en podem dir catequesi dins l’amplíssima tasca evangelitzadora de l’Església.
En aquest sentit, Mn. Antoni Elvira, delegat de Catequesi
d’Urgell, va fer una intervenció en les darreres Jornades de
Responsables de Catequesi, titulada «Els irrenunciables de
la catequesi», que ens ajuden a poder afirmar que aquella
acció que estem realitzant és pròpiament catequesi. Us
oferim aquí una síntesi de la ponència, que podeu trobar
íntegra a: www.sic-catequesi.cat/recursos.
Què és la catequesi?
«Podem anomenar catequesi tota forma de servei eclesial
de la Paraula de Déu orientada a fer madurar la fe cristiana
en les persones i les comunitats» (E. Alberich).
Fulldiocesà

En aquesta definició hi trobem els elements essencials
que ha de tenir tota catequesi: la Paraula de Déu, la fe
i l’Església.
1. Acció eclesial: És l’Església qui realitza la catequesi com
un moment que forma part de tot el procés evangelitzador.
El DGC (Directori General per a la Catequesi) ens recorda que
«l’anunci, la transmissió i la vivència de l’Evangeli es porten a
terme en el si d’una Església particular o diòcesi» (DGC, 217).
Per tant, la pluralitat de formes de la catequesi s’insereixen
en aquesta dimensió eclesial. (cf. DGC, 219-220).
NOTA PRÒPIA: Cada bisbe és qui dóna les pautes de la catequesi a la seva diòcesi. Per exemple, a la nostra diòcesi,
el lloc de la catequesi és la parròquia i, per tant, el rector,
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delegat pel bisbe, és el primer responsable de la cura catequètica a la seva parròquia. Ningú no es pot atribuir una
catequesi al marge de la parròquia.
El bisbe Romà ens proposa:
«Vull tornar a insistir que un dels dies més propis per a la
catequesi dels infants i joves és el diumenge, dia del Senyor,
dia de l’Església. I aquesta catequesi ha de portar a la celebració de la missa dominical, experiència per als infants i
joves de l’Església com a gran família on som tots: infants,
joves, adults, ancians. I tot això amb la periodicitat pròpia
dels cristians. Nosaltres diumenge rere diumenge celebrem l’Eucaristia, en el dia del Senyor» (carta pastoral Els
pastors bons surten d’entre les ovelles bones).
2. Servei a la Paraula de Déu: L’etimologia de la paraula «catequesi» porta ja el significat de 'fer ressonar' la Paraula de Déu.
La catequesi és ministeri de la Paraula al servei a l’Evangeli, comunicació del missatge cristià i anunci del Crist.
La Paraula de Déu ha d’estar sempre present en les nostres
catequesis per a ser coneguda, meditada i pregada al nivell
dels receptors.
3. Educació de la fe: La finalitat de la catequesi és fer madurar
la fe cristiana de les persones i les comunitats: «posar algú no
sols en contacte, sinó en comunió, en intimitat amb Jesucrist»
(DGC, 80). Aquest és un camí de fe personal i comunitari.
Sis tasques de la catequesi que ens recorda el Directori:

Agenda del catequista

Jornades Interdiocesanes de Catequesi
Figueres, 16, 17 i 18 de novembre 2018

Recés Advent
Dissabte 15 de desembre 2018 al Monestir de
Montserrat. Recés a l’estil Lectio Divina a càrrec del P.
Ignasi Fosas, prior del Monestir.

16 de setembre del 2018

3.1. Afavorir el coneixement de la fe: Coneixement del misteri cristià, del contingut de la fe. Conèixer Crist i el seu
designi de salvació.
3.2. Educació litúrgica: La comunió amb Jesús condueix a
celebrar la seva presència en els sagraments i, particularment, en l’Eucaristia. Iniciació a l’oració i a la litúrgia.
3.3. Formació moral: La comunió amb Jesús implica
també caminar en el seu seguiment. Iniciació en la vida
evangèlica.
3.4. Ensenyar a pregar: La comunió amb Jesucrist porta els
deixebles a assumir el caràcter orant i contemplatiu que
va tenir el Mestre.
3.5. Incorporació a la vida de la comunitat: La catequesi
haurà de fomentar l’esperit de senzillesa i humilitat, la sol·
licitud pels més petits, l’atenció preferent pels qui s’han
allunyat, la correcció fraterna, el perdó mutu (DGC, 86).
3.6. Iniciació a la missió: Es tracta d’acompanyar els deixebles de Jesucrist perquè siguin presents en la societat,
en la vida professional, cultural, social. També se’ls ha de
preparar per a cooperar en els diferents serveis eclesials,
segons la vocació de cadascú (cf. DGC, 86).
En aquest procés de maduració en la fe és l'Esperit Sant
qui ha de ser protagonista en cada persona, i això significa respectar cada etapa del procés de fe de cadascú
(acció gradual).
I cal recordar la importància del testimoni de fe de
cada catequista per a acompanyar sota l’acció de l’Esperit Sant.

Materials per a
començar el curs:
www.bisbatvic.com

Per comandes i informació: Tel. 93 886 93 49 / info@diacvic.com
Amb seu també a Manresa al Casal de l’Església.
Tel. 93 875 32 03 / despatx-inter-manresa@bisbatvic.com

