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CATEQUESI 

 
Una de les activitats essencials que ha de portar a terme una parròquia és 
la catequesi. La finalitat principal de la catequesi és acompanyar els 
catequitzands a unir-se lliurement, amb la ment i el cor, i amb la vida 
sencera, a la persona de Jesucrist. Això es fa a través de quatre accions que 
s’han de desenvolupar simultàniament: comprendre la fe, celebrar-la, viure-
la i donar-ne testimoni. És a dir, en la catequesi s’ajuda als catequitzands a 
conèixer, comprendre i acollir els continguts de la fe cristiana; s’ajuda als 
catequitzands a descobrir i a habituar-se a la celebració de la fe, sobretot, 
en l’eucaristia dominical i també en els altres sagraments. En la catequesi 
s’ajuda els catequitzands a seguir Jesús, a viure d’acord amb els valors 
cristians. I en la catequesi s’ajuda els catequitzands a ser missioners, a 
donar testimoni de llur fe en tots els ambients en els quals viuen. Per tant, 
si la catequesi es fa ben feta, el catequitzand adquireix uns coneixements 
sobre la fe, i alhora, adquireix una vivència de la fe que el fa entrar en 
comunió amb Jesús i li dóna un cor fratern. La catequesi vol encaminar el 
catequitzand a tenir una fe madura. Per tant, la catequesi vol fer cristians 
madurs, convençuts.  
 
Sovint quan se sent a parlar de catequesi i de catequitzands només es 
pensa en la mainada, com si la catequesi només fos cosa de mainada. 
Aquesta és una idea que hauríem de canviar. La catequesi s’adreça a tots 
els batejats, però, sobretot, s’adreça als adults i els joves perquè són  els 
més capaços de ser cristians madurs i de donar raó de la seva fe d’una 
manera ferma i clara, tant amb la seva paraula com amb la seva vida. 
 
A la pregunta: “Així, jo, persona adulta, també hauria d’anar a catequesi?” 
La resposta és: sí, i tant!, sempre i quan, és clar, ens sigui possible. I 
començant per la missa de cada diumenge que és, de per si mateixa, una 
gran catequesi. De fet, i gràcies a Déu, en moltes parròquies hi ha grups de 
persones adultes que es troben per a reflexionar sobre la fe, per a formar-
se, per a compartir les seves experiències de fe. Es troben, en definitiva, 
per a comprendre més i millor la fe (“Creure per a comprendre, comprendre 
per a creure”); per a celebrar els sagraments i iniciar-se en la vida de 
pregària; per a proposar-se de viure més d’acord amb l’evangeli; i per a 
donar testimoni de la fe, amb la paraula i l’exemple. Per tant, en una 
parròquia, per a fer les coses ben fetes, hi hauria d’haver catequesi 
d’infants, de joves i d’adults. Tots ells necessiten  iniciar-se en la fe cristiana 
i fer un camí que els vagi conduint de mica en mica, i d’acord amb l’edat, 
cap a la maduresa de la fe, cap a tenir una fe sòlida, adulta, fruit de la 
convicció personal.  
 
La catequesi, en totes les edats, necessita el recolzament i la participació de 
tota la comunitat parroquial. Una de les tasques principals de la comunitat 



parroquial és fer néixer cristians i educar-los en el camí de la fe. Cal que 
tota la comunitat pregui pels  catequitzands i per llurs catequistes, recolzi 
les iniciatives que es duguin a terme des de la catequesi i aculli amb goig  
els grups de catequesi d’adults, de joves i d’infants, que participen en la 
celebració de la missa dominical.  Per tant, catequesi i comunitat parroquial 
han de caminar juntes, no es poden imaginar l’una sense l’altra.  
 
         El mossèn 
____________________________________________________________        
 
 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: Dilluns, dia 20, per la catequesi; dimarts, dia 
21: per les activitats apostòliques de la nostra parròquia; dimecres 
22: pels  malalts de Viladrau; dijous, dia 23: per les vocacions 
sacerdotals; divendres, dia 24; per les missions; dissabte, dia 25: per 
Ramon Serra, difunt; Diumenge, dia 26: per Miquel Arumí i Jaume 
Morera, difunts. 
 
INFORMACIONS 
 
CATEQUESI: Durant aquesta segona setmana de setembre és el moment 
de fer les inscripcions a la catequesi. Per tant, els pares que tingueu fills en 
edat de fer catequesi d’infants (de 7 a 9 anys) caldria que passéssiu per la 
rectoria a inscriure’ls. El curs de catequesi el començarem el dissabte, dia 
2 d’octubre, a les 6 de la tarda.   
 
BATEIGS: El proppassat dissabte, dia 11 de setembre, la nena Blanca 
Casabella i Ortiz , filla d’Eudald i d’Immaculada, i veïna de Mataró, va 
rebre el sagrament del Baptisme a la capella de la Pietat. El diumenge, dia 
12 de setembre, la nena Aura Caniego i Ordeig, filla de Francesc Xavier i 
de Mònica, i veïna de Viladrau, va rebre el sagrament del Baptisme a 
l’església parroquial.   
 
PREGÀRIA. Al costat del sant Crist del capdavall de l’església haureu vist 
un plafó en el qual hi ha escrita una pregària que es pot resar quan 
s’ofereix, a Crist, a la Mare de Déu o a un sant, un llantió. Resar aquesta 
pregària és una manera de donar més sentit al fet d’encendre un llantió. 
 
JORNADA DIOCESANA. Avui, dia 19 de setembre,  a 2/4 de 6 de la tarda, 
a la catedral de Vic, es celebrarà la Jornada Diocesana de començament de 
curs en la qual estan convidats a participar tots els fidels de la diòcesi. El 
senyor bisbe presidirà l’eucaristia i en el moment de l’homilia, farà una 
presentació del tema “El baptisme”, que és el tema  entorn del qual ens 
proposa de reflexionar durant aquest curs 2010-2011 el Pla Diocesà de 
Pastoral del Bisbat de Vic (2009-2014). La pregunta que, al llarg del curs, 
hauria de dirigir la nostra reflexió i hauria d’ajudar-nos a viure més com a 
fills estimats de Déu, i que se’ns anirà recordant constantment, és la 
següent: Què n’has fet, del teu Baptisme?  També, aquest mateix 
diumenge, i en la mateixa jornada i en la mateixa eucaristia, celebrarem el 
207 aniversari de la dedicació de la Catedral de Vic.    



 


