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             CANVI D’HORA DE LA MISSA DEL DIUMENGE 
 

A partir d’avui, dia 16 d’octubre -i tots els diumenges i 

festes de precepte de l’any-  la missa que fins ara 

celebràvem a les 12 del migdia,  

se celebrarà a les 12,30. 

 
 

 

EL CATECISME “JESÚS ÉS EL SENYOR” 
 

Tots els adults tenim un record, més o menys agradable, del 

catecisme que vam fer servir quan, de petits, anàvem, a catequesi. 

Per a la majoria de nosaltres, el catecisme era un llibret ple de 
preguntes i respostes, amb pocs dibuixos, que el rector o el 

catequista ens feia aprendre de memòria i que, el diumenge, quan 

anàvem a “doctrina” ens preguntaven. 

 

Els temps han canviat molt. I aquest canvi ja fa força anys que també 
va arribar als catecismes adreçats als infants. Darrerament s’han 

editat diversos catecismes per a infants, uns fets aquí a Catalunya 

mateix i d’altres traduïts de l’italià o del francès, i tots amb un mateix 

objectiu: intentar explicar la fe el millor possible als infants. Per això, 
els catecismes d’infants que tenim ara solen estar escrits en forma 

narrativa, estan plens de dibuixos, de colors, d’activitats a fer, etc.  i, 

les preguntes i respostes, hi tenen un paper secundari. Els catecismes 

d’infants, doncs, fan servir els mètodes pedagògics i didàctics més 
actuals, per tal que els nens tinguin un catecisme que, en la seva 

forma externa, no sigui diferent dels altres llibres que fan servir a 

l’escola.  

 

D’aquestes millores, ens n’hem d’alegrar. Vol dir que, a dins de 
l’Església, hi ha persones que es preocupen perquè la fe arribi al cor i 

a la intel·ligència dels més petits i hi arribi  d’una manera agradable, 

entretinguda. El catecisme “Jesús és el Senyor”, que s’ha publicat 

recentment, és un catecisme d’aquests: s’explica la fe als infants de 
manera que vol ser planera, s’acompanya el text amb il·lustracions, 

se subratllen amb colors les idees més importants, hi apareixen 

preguntes i, a més, el catecisme es completa amb un llibre 

d’activitats. Per tant, disposem d’una bona eina, que és evident que 



podria ser encara molt millor, per a transmetre als infants la fe que 

estimem.  

 

Ara cal que aquest catecisme el fem servir: a la parròquia, en la 
catequesi, el farem servir i també caldria que els pares, si poden, 

ajudessin els seus fills a llegir-lo, entendre’l i a fer-se’l seu. El 

catecisme “Jesús és el Senyor”, com tot catecisme, no és un llibre 

que dura un curs i prou, sinó que l’hem de considerar un llibre de 
consulta, que l’hem de tenir a mà perquè un catecisme ajuda a 

comprendre la fe, a viure-la, a celebrar-la i a donar-ne testimoni.  

 

A hores d’ara, comptem, en llengua catalana, amb bons catecismes 
per a cada franja d’edat: per als adults, per als joves i per als infants. 

El “pa”, doncs, hi és, ara cal tenir ganes de menjar-ne.   

 El mossèn 

_______________________________________________________ 
 

INTENCIONS DE MISSES 

 

Dissabte, dia 15: Maria Mercedes Ferrer, Vda. de Messa, en acció de 
gràcies; diumenge, dia 16: per Pere Godayol i Bancells, en el primer 

aniversari de la seva mort;  dijous, dia 20: per Víctor Messa (pare) i 

Víctor Messa (fill), difunts; dissabte, dia 22: per Jacint Font i Carme 
Serra, difunts; diumenge, dia 23: per Mario Chiesa i Soler, difunt. 
 
 

INFORMACIONS 

 

AGRAÏMENT: Els joves francesos que, de pas cap a Madrid amb motiu de 

la Jornada Mundial de la Joventut 2011, van ser a Viladrau aquest estiu 
acollits per algunes famílies, han expressat el seu agraïment lliurant una 

breu carta i una postal a les famílies que els van allotjar. En la carta, 

adreçada als responsables del Centre Santa Marta, escriuen el següent (ho 
traduïm en català): “Moltes gràcies a tots per la vostra acollida. I gràcies 

pels esmorzars, que eren molt bons!”. I, en la postal, adreçada a 

l’Assumpció i a en Lluís, escriuen: “Una immensa quantitat de gràcies per 
aquests moments bonics viscuts a casa vostra. Mai no oblidarem aquesta 

estada al poble de Viladrau, ni la seva adorable acollida. Els ho agraïm molt 

i els prometem que resarem per vostès durant aquests quatre dies que 

serem amb el Papa”. Un bonic detall, doncs, d’aquests joves francesos.       
 

NOCES D’ARGENT MATRIMONIALS: El proppassat, dia 8 d’octubre, a 

l’església parroquial, en JOSEP ZORITA  i CROSAS i la MARIA ROSA 
ARUMÍ i MORERA  van celebrar, acompanyats dels  familiars i amics, les 

seves noces d’argent matrimonials. L’enhorabona!   

 
 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 10,00 euros. Fins el dia d’avui 
s’han recollit: 10.195,33 euros. Moltes gràcies. 


