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LES TASQUES FONAMENTALS DE LA CATEQUESI (1) 

 
La catequesi és una de les activitats més importants que fa l’Església; amb la 

catequesi, l’Església, les parròquies, volen ajudar els cristians, -els infants, els joves i 
els adults- a educar llur fe d’una manera integral, completa. Per aconseguir-ho, la 
catequesi ha de portar a terme quatre tasques que són fonamentals: afavorir el 

coneixement de la fe; celebrar la presència salvadora de Crist en els 
sagraments; educar en el seguiment de Crist; i ensenyar a pregar.  A més 
d’aquestes quatre tasques fonamentals n’hi ha dues més que no es poden passar per 
alt: iniciar i educar en la vida comunitària i iniciar i educar en la missió.    

 
Els catequistes, sobretot els qui ja fa temps que ho són, saben molt bé que aquest 
conjunt de tasques són indispensables. Però cal que també ho sàpiga tot el poble fidel. 

Tots els cristians hem de saber quins són els objectius principals de la catequesi. Per 
això, entre totes les activitats que fa l’Església, que es fan en les parròquies, la 
catequesi hauria de ser la tasca privilegiada. El futur de la fe en els nostres pobles 

depèn en gran part que es faci bé la catequesi, que hi hagi cristians que ens dediquem 
en cos i ànima a mirar d’aconseguir que tothom qui ho desitgi, però sobretot les noves 
generacions, adquireixin aquesta educació integral i completa de la fe.   

 
Per tant, la catequesi és una oportunitat que les parròquies ofereixen a la mainada, als 
joves i als adults, per a conèixer més i millor la fe cristiana; per a educar-se en la vida 

litúrgia; per a exercitar-se a viure la fe; per a aprendre a pregar; per a viure en 
comunitat i per a donar testimoni de la fe que es professa.  Si això és així, ja es veu 
que anar a catequesi no es pot confondre amb “anar a passar l’estona” com aquell que 

va a gimnàs o participa en una de les moltes i diverses activitats, totes elles 
normalment interessants, que se’ns ofereixen. Anar a catequesi demana, com a pas 
previ, haver sentit parlar de Jesús i, sobretot, tenir moltíssimes ganes de conèixer-lo 

més, d’acollir el seu missatge, de voler arribar ser deixeble seu. Tot el que no sigui 
entendre la catequesi tal com acabem d’explicar, és apartar-nos de les finalitats de la 
catequesi, és buscar en la catequesi allò que no sols no se li hauria de demanar sinó 

que ni tan sols no pot donar. 
 
En els temps que vivim i “veient com està el pati” pel que fa a la situació sociològica de 

la fe catòlica, és a dir, pel que fa a la vivència externa de la fe  -i diem externa, perquè 
en l’interior de cada persona només hi pot entrar Déu-, esdevé una qüestió de 
primeríssima necessitat i urgència  “tornar a començar” i intentar fer les coses que 

tenen relació amb la fe al màxim de ben fetes possible, i una d’aquestes coses és fer el 
màxim de bé la catequesi, això és, tenir en compte les seves tasques fonamentals.  
 
Durant uns quants diumenges, comentarem el sentit i l’abast de cadascuna d’aquestes 

tasques de la catequesi. Mentrestant, reflexionem sobre unes paraules de sant Pau, 
que són prèvies a la catequesi: “Predicar l’evangeli no és per a mi cap motiu de glòria; 
és més aviat un deure que m’incumbeix. Ai de mi si no predico l’Evangeli!” (1Co 9,16). 

               
 

El mossèn 
 



AGENDA  

 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 5: per Jacint Font i Carme Serra; 
diumenge, dia 6: per Elisabet Sallés, difunta; dijous, dia 10: per la intenció del 
qui ha fet l’almoina; divendres, dia 11: pel poble de Viladrau; dissabte, dia 12: 

Josep Salarich i Arumí, difunt ; diumenge, dia 13: per Joan Serra, difunt.  
 
INFORMACIONS  

 
 

DIA 11 DE NOVEMBRE, 

FESTA DE SANT MARTÍ DE TOURS, 
PATRÓ DE LA PARRÒQUIA I FESTA DELS AVIS 

Missa a les 12 del migdia. 
 
Divendres vinent procurarem que la missa en honor del sant patró sigui ben solemne, 

però, perquè ho sigui de debò, cal la participació ben activa de tots. Pronunciarà 
l’homilia Mn. Carles M. Giol, rector de Sant Hilari Sacalm, ex-missioner a Ruanda i que 
enguany celebra els cinquanta anys de la seva anada en aquest país africà. Després de 

la missa, i gràcies a la gentilesa de l’ajuntament, ens aplegarem en un dinar  de 
germanor en el qual són convidats els avis, el mossèn de la parròquia i els mossens de 

les parròquies veïnes. 

 

 
 

DEFUNCIÓ: El proppassat dia 31 d’octubre, a l’hospital de la Santa Creu de Vic, va 
morir en Josep Salarich i Arumí, de 90 anys d’edat. El ritu de l’exèquies es va 
celebrar a l’església parroquial el dia 1 de novembre, a les 11 del matí. El dissabte, dia 

12 de novembre, la missa del vespre se celebrarà en sufragi de la seva ànima. Doneu-
li, Senyor, el repòs etern.    
 

ESTAMPA-RECORD DE LA FESTA DE SANT MARTÍ DE TOURS: El dia de la festa 
sant Martí de Tours, repartirem una estampa-record. És una fotografia, impresa en una 
cartolina, del vitrall que hi ha sobre la porta d’entrada de la capella del Santíssim 

Sagrament de l’església parroquial d’aquí a Viladrau i que representa sant Martí, soldat, 
compartint la capa amb el pobre. És un vitrall molt bonic. Ens l’ha fotografiat la Dolors 
Suy. I, per tal que ens recordem que sant Martí és el patró de la nostra parròquia i un 

sant molt estimat a Europa, el mossèn ha escrit la pregària a sant Martí que trobareu 
també impresa en aquesta estampa-record. El dia de sant Martí, per a honorar com cal 
el patró de la parròquia, llegirem tots junts, al final de missa, aquesta pregària davant 

la imatge del sant.    
 

COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA PER A LES VITRINES: Aquest cap de setmana, 
com hem anat fent cada primer dissabte i diumenge de mes, a l’hora de la missa es 
farà la col·lecta extraordinària per a acabar de pagar les vitrines. 

 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 5,00; 5,00; 10,00 euros. 
Fins el dia d’avui s’han recollit 10.320,33 euros. Moltes gràcies. 


