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Benvolguts catequistes,
El temps de vacances sempre es fa curt i de nou toca recomençar. Ho fem sempre
amb la Jornada Diocesana de Catequesi, doncs per poder donar als altres, hem
d’omplir-nos nosaltres primer. Com sabeu la finalitat d’aquestes Jornades és
primerament formativa, però també de convivència i de comunió.
Justament el tema que desenvoluparà Mn. Jaume Casamitjana, en la ponència
d’aquesta Jornada, serà la Comunió dels sants que com sabeu és un article de la fe
que professem cada diumenge, però segurament si haguéssim de dir què significa
ens costaria un xic més.
Ara és l’oportunitat d’aprofundir-ho, però ja us avanço que aquest article del Credo
ens fa tenir unes mires ben amples com les que ja demostrava el bisbe St. Fructuós
de Tarragona abans de ser martiritzat: “Ara he de tenir present tota l’Església estesa
d’orient a occident”. No podem tancar la nostra fe, la nostra vida cristiana, a la
pròpia comunitat, al propi grup, a la petita parcel·la que coneixem i tenim apamada.
Tinguem mires ben amples, visquem aquesta universalitat que té l’Església i que ens
crida a la comunió amb tota comunitat eclesial que pelegrina en aquest món; però
també amb aquells que ja ens han deixat i pels quals, per això preguem i intercedim;
i amb l’Església triomfant dels qui tenim la certesa que ja són al costat del Senyor:
la Mare de Déu, els sants; i per això els hi demanem que intercedeixen per nosaltres
que encara caminem.
Aquesta comunió comença per la pròpia Església diocesana, amb els germans/es,
ja que tots hem rebut un mateix baptisme; amb el propi pastor que és el Bisbe i
amb els sacerdots que treballen en comunió amb Ell. També enguany tinguem molt
present al garant de la comunió de totes les Esglésies, al successor de Pere, el Papa
Benet que visitarà casa nostra el proper mes de novembre. Que aquest aspecte de
la gran família dels fills de Déu tingui també la seva necessària presència a la nostra
catequesi; ensenyem a estimar la comunió i siguem dels qui sumen i saben ensenyar
a sumar, perquè en definitiva saben valorar el gran tresor de la comunió.
Mn. Joan A. Castillo

HORARI DE
LA JORNADA
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2010

A 2/4 de 10: ACOLLIMENT
A les 10 del matí: PREGÀRIA i PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
A 2/4 d’11: PONÈNCIA A CÀRREC DE Mn. Jaume CASAMITJANA
CREC EN LA COMUNIÓ DELS SANTS
A les 12: PAUSA – CAFÈ
A 2/4 d’1: Diàleg i preguntes
A 1/4 de 3 de la tarda: DINAR
A 2/4 de 4 de la tarda: Taller amb els materials del nou catecisme:
CELEBRACIONS I REUNIONS DE PARES
A les 5 de la tarda: EUCARISTIA I COMIAT

ESQUEMA DE LA PONÈNCIA DE MN. JAUME CASAMITJANA
La comunió dels Sants
1.
2.
3.
4.
5.

Introducció. Alguns apunts històrics.
L’Església com a comunió dels Sants. Aproximació eclesiològica a la llum de la Lumen Gentium
Unió amb Crist, unió amb els Sants. La dinàmica sacramental del Baptisme.
La comunió dels sants des d’una perspectiva catequètica. Pistes pedagògiques.
Conclusions pràctiques.
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IX JORNADES INTERDIOCESANES DE CATEQUESI
Seminari Conciliar de Barcelona (1 al 3 de juliol de 2010)
A principis de juliol, el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC) celebrà les IX
Jornades Interdiocesanes de Catequesi. El tema general fou “Esdevenir Cristià. Pedagogia de la Iniciació Cristiana”,
unes Jornades que ens varen fer adonar de la gran importància que té avui dia la formació. En l’actual situació
socioreligiosa fa falta, cada vegada més, una resposta als canvis esdevinguts en la transmissió de la fe.
Us oferim una síntesi de les ponències del conferenciant principal, Ubaldo Montisci.
LA PEDAGOGIA DE LA INICIACIÓ CRISTIANA, presentada per Ubaldo Montisci, professor d’Iniciació Cristiana
a la Universitat Pontifícia Salesiana de Roma.
Davant el moment de gran crisi en la transmissió de la fe se’ns formulen les preguntes: Cap on anem? Quina
proposta de resposta catequètica estem donant avui: Un camí idèntic per a tots? Una catequesi només baptismal?
Una catequesi adequada als nens? una catequesi solament Sacramental?
Quin mètode s’ha d’escollir? No hi ha un mètode millor que l’altre, però sí que hi ha unes raons principals:
Un principi teològic; una fidelitat a Déu i a la persona; un principi pedagògic centralitzat en el subjecte (finalitats,
tasques, personal individual, ambients, i estructures), i no oblidar mai que l’adult aprèn per conceptes i que el jove
aprèn per interessos.
Fer catequesi en època de transició reflexa clarament avui l’aguda crisi en la transmissió intergeneracional de
la fe. On cal adreçar-se? Venim d’una cultura de cristiandat en la qual el procés de transmissió de la fe tenia un
caràcter d’estabilitat i es realitzava a través d’un recorregut gairebé idèntic per a tots.

Avui a Occident, som poc propensos a “iniciar” els valors i les estructures que es transmeten a l’interior de
la societat, “estan en crisi”. No obstant la catequesi és cridada no tant a transmetre un bagatge de coneixements,
sinó a afavorir la comunió del convertit amb Jesucrist. El seu objectiu definitiu és posar algú, no tant sols en
contacte, sinó en comunió, i en intimitat amb Jesucrist. Les seves funcions fonamentals consisteixen a ajudar a
conèixer, celebrar, viure i contemplar el misteri de Crist; “Esdevindrem cristians si vivim com cristians”. Si
cal prendre noves direccions a la catequesi, no dubtem en fer un viratge missioner, un acte relacional i comunicatiu.
Les finalitats de la catequesi en la seva “iniciació cristiana” hi ha presents uns elements que s’hi troben
automàticament: continguts: Es tracta d’una formació de base essencial, centrada en allò que constitueix el nucli
de l’experiència cristiana sobre les certeses més fonamentals de la fe i els valors evangèlics. Llenguatge: element
determinant capaç de donar paraula humana a Déu fent-lo present i actuant en la història dels homes per cridarlos a una vida nova. Els catequistes: “companys de viatge” i catalitzadors del procés educatiu que els posa entre
les persones i el Déu de la vida i de l’amor.
Per tant avui hem de comprendre la necessitat de madurar per a ser educadors capaços de viure i transmetre
la fe. El catequista que evangelitza les noves generacions s’ha de veure com un company de camí, il·luminat per
la fe, ple d’esperança i amb la percepció del propi paper, perquè un nou creient o el qui recomença el camí de la
fe serà sempre una sorpresa, no pas un objecte d’una conquesta.
Influenciada per aquest context, el missatge cristià que se’n deriva seria: No descuidar en cap moment les
oportunitats que es poden presentar al nostre costat; la necessitat cada dia més de “proposar” en la pastoral de
les nostres parròquies “El primer anunci”; i saber cap on anem en la nostra proposta catequètica, no oblidant la
seva funció que li és encomanada.

Algunes experiències actuals italianes
L’Església italiana en el post-Concili, per tal d’oferir una resposta adient als creixents problemes d’àmbit pastoral,
va elaborar un projecte catequètic centrat en un Document Base que presentava les línees guia sobre l’evangelització
i sobre la Catequesi italiana.
Malgrat això, han tornat a elaborar nous projectes i altres experiències per renovar i donar resposta als temps
actuals.

Catecisme sí- catecisme no
“El Progetto Magníficat“ (2001) es posa en continuïtat amb el catecisme i en fa una reelecció en termes
pedagògics. Vol ser una proposta que valori tota l’amplada i riquesa de l’acte catequètic, seguint les cinc coordinades
de: escoltar la vida; la bona notícia, descobriment de la Bíblia; entendre; celebrar; decidir, i sobretot, la implicació
de la família.
“El Progetto Emmaus” (2007) es posa en absoluta discontinuïtat amb el catecisme. En són destinataris el
catecúmens entre 7 i els 14 anys. Proposa un recorregut amb la implicació de la família en el que es fa aprenentatge
de la vida cristiana. Hi ha celebracions i ritus. Un camí progressiu que requereix de la família, de la comunitat i
d’un acompanyant. El punt de referència ja no és el catecisme, sinó la Bíblia i en particular, l’Evangeli.
El “ Metodo a quattro tempi”, aquest projecte està elaborat a la diòcesi de Verona. Apareix molt diferent de
les altres experiències. Són fruit d’experiències realitzades en algunes parròquies dutes a terme amb formes diverses
i accents diferents per tal de reformular la IC dels petits sortint de l’esquema escolar, implicant als pares i valorant
el diumenge. Intenta assolir alguns objectius que en el sistema tradicional queden una mica a l’ombra.
En la pràctica, ve a articular-se per a cada any segons unes etapes mensuals ritmades d’acord amb aquesta
distribució setmanal: trobada de pares; trobada en família; trobada dels infants; diumenge. Un dels criteris guia
és posar al centre les famílies, i també crear per als infants espais “humans” de trobada fent oferta de formació
en el laboratori (tallers) i viure el moment celebratiu dominical.
Segons el catedràtic Ubaldo, aquest mètode els està donant molt bons resultats.
Concepció Panicot, Delegació de Catequesi

VISITA DEL SANT PARE A BARCELONA
Com molt bé sabeu el diumenge 7 de novembre, el Papa Benet XVI
visitarà Barcelona per consagrar el temple de la Sagrada Família. Aquells
que vulguin assistir a la missa que celebrarà a les 10 del matí, hauran
de demanar plaça (sigui a dins o a fora) al Bisbat de Vic.
S’han de facilitar el màxim de dades: nom i cognoms, DNI, telèfon,
adreça, data naixement... Demanar plaça no vol dir obtenir-la, per això
cal fer-ho amb la major celeritat. Per tal de facilitar el transport, des
del nostre bisbat sortiran autocars d’Igualada, Manresa i Vic.
INSCRIPCIONS: Bisbat de Vic (93 883 26 55) de 9 a 13h.
Per correu electrònic: bisbatvic@bisbatvic.com
Sortida autocars: A les 6:30h. d’Igualada, Vic, Ripoll i Manresa (des
de l’estació d’autobusos).
A les 10h. Missa presidida pel Sant Pare a la Sagrada Família.

MATERIALS
Els materials de segon curs d’iniciació cristiana per a treballar el catecisme Jesús
és el Senyor ja són a la vostra disposició a la nostra llibreria diocesana. Així com
ho han estat els del primer any (materials dels quals
es van vendre més de 1.500 exemplars des de la nostra
llibreria), aquests també seran un bon instrument per
a treballar aquest nou catecisme en un segon any.
La Guia de segon continua proposant materials
importants com les trobades amb pares i les
celebracions, que seran: l’entrega del manament
de l’amor, la celebració de la penitència o unció prebaptismal pels qui
hagin de rebre el baptisme, i la renovació de les promeses del baptisme o el
baptisme dels infants catecúmens.
Des del SIC s’està treballant per poder oferir un tercer quadern d’aprofundiment
per a aquest catecisme.
Recordeu que a la web del bisbat, en l’apartat de catequesi, trobareu la temporització
d’aquests dos cursos: http://www.bisbatvic.com/httpwww.bisbatvic.comcatequesi.htm

Horari LLibreria Catequesi (Seminari Vic)

Matins de dilluns a divendres 8.30h a 13h. Tardes de dilluns a dijous de 15h a 19h.
Podeu fer els vostres encàrrecs per telèfon: 93 886 93 49 o per mail: llibreria@diacvic.com

WEBS
• WEB ACTUALITZADA I RENOVA DEL SIC: sic.tarraconense.cat
• WEB PARRÒQUIES DE CALAF: www.parroquiescalaf.com
(Aquesta web conté -en el seu lateral- cent cinquanta powers points, un per cada salm, ordenats en ordre i
per temàtica. Ha estat una feina de Mn. Pere Fradera).

AGENDA
JORNADES INTERDIOCESANES DE CATEQUESI. 12, 13 i 14 DE NOVEMBRE A SANTA SUSANNA (GIRONA)

