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Benvolguts catequistes,
Comencem un nou curs i això significa sempre recomençar amb noves ganes, amb
noves motivacions, amb un nou desig de comunicar a Jesús als altres. Us animo a
que sigui així!
Destacaria dues novetats d’aquest nou curs. Una, el tema del Pla de Pastoral per
aquest curs 2011-12 en què aprofundirem i treballarem diocesanament, el tema del
sagrament de la confirmació. Pot ser una bona ocasió per donar un nou impuls a
la catequesi de confirmació, que com ja sabeu, ha quedat reduïda a una realitat
molt minsa. Lligat a aquest tema, el catecisme Youcat, entregat en les darreres
Jornades Mundials en el kit del pelegrí, també pot ser un bon instrument per a la
catequesi amb joves.
La segona novetat és el Tercer Quadern per a treballar amb el catecisme Jesús és
el Senyor. Donat que aquest Catecisme està pensat fins als deu anys, des del SIC, es
va pensar en editar aquest tercer quadern per aprofundir, des d’una altra dinàmica
i estil, alguns temes del mateix catecisme. Pot ser una bona ocasió per impulsar la
catequesi de després de la Primera Comunió.
Com veieu el Senyor sempre ens regala un nou alè i instruments per tirar endavant
i no caure en la rutina i el desànim. Us animo a recomençar amb nou impuls aquest
curs i com sempre demanant-vos la vostra vinculació amb la Delegació de catequesi
que la posem de relleu en la nostra Jornada anual.
Mn. Joan A. Castillo

Vinculada de manera primera i fonamental al Baptisme.

de l’home, reconciliació, doncs, entre Déu i l’home, la celebració
de la Penitència, restaura la gràcia baptismal i reincorpora en
la comunió de l’Església.

2. Jesús, revelació del Déu que perdona i estima

7. La Litúrgia de la reconciliació

L’Evangeli de Jesús es resumeix en la seva crida a la conversió,
en la necessitat d’una renovació total: “el Regne de Déu ja
despunta” (Mt 4:17). En acollir els pecadors, Jesús declara que
ell no ha pas vingut per als justos, sinó per als pecadors (Mc
2: 17), i parla de l’alegria de Déu per un sol pecador que es
converteix (Lc 15:7.10). En Lc 4, a la Sinagoga de Natzaret,
Jesús inscriu el seu ministeri sota l’autoritat del jubileu, un
“any de gràcia del Senyor”.

La recepció del perdó no ha de ser per al cristià un moment
espiritualment traumàtic davant un tribunal acusador, ans una
celebració joiosa i confiada de l’amor i de la bondat de Déu,
més forts que el nostre pecat. Reconèixer amb senzillesa els
propis pecats i confessar la misericòrdia de Déu davant la
comunitat, personificada pel sacerdot, són dues cares d’una
mateixa realitat. En les paraules del ministre tot estenent la
mà damunt el penitent: “Que Déu, Pare misericordiós, que, per
la mort i la resurrecció del seu Fill, ha reconciliat el món amb ell
mateix i ha comunicat l’Esperit Sant per perdonar els pecats, et
concedeixo el perdó i la pau pel ministeri de l’Església. I jo t’absolc
dels teus pecats, en nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant”,
ressonen les paraules del Crist al paralític: «Confiança, fill, els
teus pecats et són perdonats (Mt 7:2), a la pecadora: «Vés, no
pequis més, la teva fe t’ha salvat» (Lc 7: 42).

1. Situació d’aquest article en el conjunt del símbol
de la fe

3. Presència de la Pasqua redemptora de Crist en
els sagraments de l’Església
La Bona Nova del Perdó de Déu, Jesús la confià al apòstols i
aquests als ministres qualificats, per tal d’anunciar als homes
la Reconciliació. L’Església creu que Déu en Jesucrist ha perdonat
el món i aquest perdó es fa accessible, «de forma visiblement
històrica», en els sagraments. Tradicions del NT: Mateu
(16:19;18:15s.) i Pau (1C 5: 1-13;2C 2:5-11) parlen d’excloure
el pecador de la comunitat i de readmetre’l un cop penedit
(“lligar i deslligar). Relació amb el baptisme en Fets dels Apòstols
(2:38;3: 19;22:16). Joan (20:22-23) vincula l’autoritat de
perdonar al do de l’Esperit Sant.

4. El baptisme pel perdó dels pecats i l’Església
comunió del sants
Llevat del Crist, ningú no és immune al pecat. Hom sucumbeix
al pecat quan, fent-se Déu, creu tenir la darrera paraula sobre
el bé i el mal (la pretensió d’autosalvar-se). Si el pecat ens
separa de la comunió amb Crist i de la comunió amb els germans,
no ens podem pas donar el perdó nosaltres mateixos. Cal reviure
la Pasqua de Crist mitjançant el baptisme, sagrament primordial
de la conversió de l’home, del qual el sagrament de la
penitència/reconciliació és perllongament al llarg de la vida.

5. Pecat i conversió
La gràcia del baptisme no exclou el combat de la fe i la presència
del pecat en la vida del Poble de Déu en camí. Davant el Crist
crucificat ningú no és just; tothom s’ha de reconèixer necessitat
de conversió. Saber-se un “pecador perdonat”, en això consisteix
ser cristià. El pecat i la gràcia conviuen en la història humana,
com el jull i el blat. Per al cristià el pecat és tot allò contrari
a la fe en Crist: una ferida infligida a la santedat del cos de
Crist, ruptura de la comunió eclesial. En el penediment davant
el Crucificat, el cristià s’adona de com ha traït el seu ideal de
deixeble de Jesús.
6. L’experiència del perdó de Crist en la vida de la

comunitat cristiana
Sagrament del perdó de Déu i alhora sagrament de la conversió

1/ En la celebració individual (acusació de les faltes i perdó de
Déu o absolució), que caldria preparar amb una estona de
pregària, el cristià pot expressar la seva culpabilitat profunda
(els deu manaments -límits per sota dels quals les accions
deixen de ser humanes, les Benaurances, obres de misericòrdia,
fidelitat als propis compromisos, perdó de les ofenses) i el seu
desig de conversió sincera; la trobada personal amb el prevere,
en un diàleg respectuós, pot ajudar-lo, des de l’obertura sincera
de la consciència, en el discerniment del propi camí d’imitació
de Crist. 2/ En la celebració comunitària, amb confessió i
absolució individuals, l’examen de consciència a la llum de la
Paraula evangèlica escoltada conjuntament no sols permet de
descobrir l’abisme entre l’ideal evangèlic i la realitat de la nostra
vida, ans facilita el reconeixement de la responsabilitat eclesial
i a manifestar la reconciliació amb la comunitat dels germans.
Ben executat, aquest mode de celebració pot harmonitzar tant
l’aspecte comunitari com l’exigència personal de conversió. 3/
Es permet la Celebració i absolució comunitària com una
excepció, quan hi ha gran afluència de persones i manca de
preveres per escoltar les confessions, i quan potser «els fidels
es veurien privats per molt de temps –sense culpa pròpia– de
la gràcia del perdó i de la comunió». No s’ha d’entendre
l’absolució col·lectiva com un mode més fàcil d’assolir el perdó
dels pecats, car els fidels que l’han rebuda han de tenir la
intenció de reparar el danys i l’escàndol que hagin pogut causar
i la intenció de confessar, tan bon punt els sigui possible, els
pecats greus dels quals els pesa la consciència.
Conclusió
Tothom qui, en pecar, experimenta la seva debilitat i egoisme
en la infidelitat al projecte amorós de Déu, és convidat per
l’Església a apropar-se al sagrament de la reconciliació per tal

d’experimentar, en el perdó de l’Església, la joia i la misericòrdia
de Déu, manifestades en el rostre de Jesucrist, i retrobar la
dignitat baptismal.
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CRÒNICA DE LA JORNADA INTERDIOCESANA DE RESPONSABLES DE CATEQUESI
Del 4 al 6 de juliol es van desenvolupar al Seminari
Conciliar de Barcelona les jornades
interdiocesanes de catequesi organitzades
enguany conjuntament per Facultat de Teologia
de Catalunya (FTC) i el Secretariat Interdiocesà
de Catequesi de Catalunya (SIC).
El tema de fons va ser “La proposta de fe als
joves” un tema d’actualitat donat que aquest
any s’han celebrat les Jornades Mundials de la
Joventut a Madrid.
En la presentació de les jornades se’ns va dir a
tots els assistents que a l’hora de treballar amb
el joves hem de tenir el coratge del sembrador. Per semblar
hem d’estar convençuts que la llavor és la llavor més
important per viure.
Els matins van estar destinats a temes més de fons, més
teològics i que portaven a la reflexió. Les diferents
ponències van ser:
— “L’esperit del nostre temps” a càrrec del professor de la
FTC. Xavier Morlans. La seva exposició es va anar
desenvolupant a partir de 5 punts. On ens va anar
desgranant quina era l’evolució del pensament en la nostra
societat. I els reptes per a la transmissió de la fe: coherència
personal, aproximació empàtica, capacitat de ser receptors,
usar metodologies més corporals, emocionals i simbòliques...
— “Suscitar el món interior” a càrrec de Andreu Ibarz,
professor de Blanquerna. Ens parlar dels motius pels quals
un educador ha de suscitar el món interior de la persona.
Ho va fer partint del perquè és important la vida interior
en el meu rol d’educador. I com viure i desplegar aquesta
interioritat per afrontar l’educació.
— “Reconèixer Jesús Amic i Senyor” a càrrec de Joan
Planellas, professor de la FTC. Els nuclis essencials a

transmetre són: Amistat amb Jesús; Donar la mà al pobre;
Experiència de comunitat; Coherència de vida.
— “Set paraules clau de la proposta cristiana” a càrrec de
delegat de Catequesi de Terrassa, David Abadías. Les set
que desvetllen el cor són: Qui?; Per què?; Com?; Quant?;
Des d’on?; En Crist; Amb l’Esperit.
— “Joves que van deixar petjades a la Bíblia” a càrrec de
, Mn. Francesc Ramis, que partint de la concepció de la
persona en el poble hebreu ens va anar presentant joves
que van deixar petjades a la Bíblia i com la seva experiència
pot il·luminar el nostre present.
— Ja per acabar les ponències del matí se’ns va presentar
la proposta pastoral al joves de la nostra diòcesis, la
proposta del SIJ a càrrec de Marisa Jiménez.
Les tardes hi havia la proposta de diferents tallers que
van acabar amb una selecció de seqüències sobre “la
pregària en el cinema”, a càrrec, Mn. Peio Sánchez que
és el responsable de la programació de la Setmana de
Cinema Espiritual en la qual el nostre bisbat hi participa;
i el segon, amb una versió lúdica de les Benaurances,
realitzada pel pallasso Ganyet.

REUNIÓ DELS DELEGATS DE CATEQUESI DEL
SIC A VIC
Els dies 20, 21 i 22 de Juny es van reunir a Vic tots
els delegats del SIC (Secretariat Interdiocesà de
Catequesi) en la reunió de final de curs.
En el marc de les Jornades és varen presentar:
— El tercer quadern elaborat pel SIC per a treballar el
Catecisme.
— La nova edició del Catecisme de l’Església Catòlica, del
Compendi del Catecisme de l’Església Catòlica i la nova
publicació “L’essencial per a la vida del cristià” a càrrec
de l’arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència
Episcopal Tarraconense (CET), Mons. Jaume Pujol; Mons.
Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i Secretari de la CET,
i Mons. Xavier Salinas, bisbe de Tortosa i president del
SIC.
Marisa Costa

INFORMACIONS I AGENDA

Horari LLibreria Catequesi (Seminari Vic)
Matins de dilluns a divendres 8.30h a 13h.
Tardes de dilluns a dijous de 15h a 19h.
Per comandes i informació: LLIBRERIA DEL SEMINARI (amb seu a Manresa
i Igualada): Tel. 902 70 20 32 (ext. 2104) llibreria@diacvic.com

