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LES TASQUES FONAMENTALS DE LA CATEQUESI (2) 
 

CONÈIXER LA FE 

 

Normalment quan hom li interessa una cosa fa tot el possible per a 
conèixer-la bé. Hi ha qui sap de memòria una infinitat de marques de 

cotxe, amb moltes de les seves característiques i prestacions; si 

parlem del món de l’esport, hi ha qui sap la vida i miracles de tots els 

jugadors del seu equip preferit; si parlem de receptes de cuina, hi ha 

qui en coneix un munt… i podríem anar posant exemples. I en tot 
això no hi ha res a dir. L’home, les persones, entre altres coses, som 

“animals curiosos” i gràcies a aquesta curiositat ens atreuen les coses 

més inversemblants i això desvetlla el nostre desig de saber.  

 
Doncs bé, en el camp de la fe hauria de passar quelcom de semblant. 

En principi, tot cristià, tot batejat, -no parlem pas dels qui la fe no els 

interessa- hauria d’estar summament encuriosit per a conèixer a fons 

la seva fe, per a conèixer el que creu. Mireu que els diu el Papa Benet 
XVI als joves -i que val per a tothom-: “Estudieu el catecisme amb 

passió i perseverança! Sacrifiqueu per ell el vostre temps! Estudieu-lo 

en el silenci de la vostra habitació, llegiu-lo entre dos, si sou amics, 

formeu grups i xarxes d’estudi, compartiu idees a través d’internet”. 

I, després, afegeix: “Heu de saber què creieu: heu de conèixer la 
vostra fe amb la mateixa precisió amb què un especialista 

d’informàtica coneix el sistema operatiu d’un ordenador; heu de 

conèixer-la com un músic coneix la seva partitura”.  

 
Abans de tirar endavant, rellegiu a poc a poc aquestes paraules del 

Papa.  I ara, un cop rellegides,  aturem-nos en una de les frases, 

aquesta: “Heu de saber què creieu”. Ho sabem, els adults, els qui ja 

fa temps que creiem, què creiem?   
 

Un dels objectius de la catequesi, una de les seves tasques 

fonamentals, és ajudar a ensenyar-nos a creure i a saber què creiem. 

Aquí escau recordar aquella famosa frase de sant Agustí (354-430): 
“Crec per comprendre i comprenc per creure millor”. Qui va a 

catequesi, se suposa que creu, que té inicialment poca o molta fe, i 

aquesta fe l’ajuda a comprendre més les coses de Déu i, com més les 

comprèn, més creu. Això ens ha passat a tots escoltant l’evangeli. Si 

ens expliquen una mica com funcionava la societat en la qual vivia 
Jesús, quin lloc ocupaven l’home i la dona, els nens, els leprosos, etc. 

aleshores els gestos de Jesús parlant amb la dona samaritana, 



acollint els nens, apropant-se als leprosos, etc., prenen tot el sentit i 

això ens ajuda a creure més en Jesús. 

 

Com que hem de saber què creiem, per això és recomanable que, de 
catequesi, no sols en rebi la mainada, sinó tothom: adults, joves i 

mainada. El “sermonet” de la missa del diumenge també vol ser i ha 

de ser una catequesi. Però la feina principal, en el cor de cada cristià, 

la fa l’Esperit Sant.    
 

El mossèn   

 

AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 12: Josep Salarich i Arumí, 
difunt; diumenge, dia 13: per Joan Serra, difunt; dijous, dia 17: per un 

mossèn difunt; dissabte, dia 19: per Maria Arumí i Riera, difunta; 
diumenge, dia 20: pel poble de Viladrau.  
 

 
INFORMACIONS 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA PER A LES VITRINES: el cap de setmana 
passat, en les dues col·lectes extraordinàries que es van fer, es va recollir un 

total de 211,90 euros. Moltes gràcies.   
 
DIADA DE GERMANOR: les dues col·lectes d’aquest cap de setmana aniran 

destinades a l’ajuda de l’Església diocesana. 
 
MISSA FAMILIAR: Dissabte vinent, dia 19 de novembre, celebrarem la missa 

familiar. Caldria que, en aquesta missa, que es fa el tercer dissabte de cada 
mes, hi participessin pares i mainada de catequesi. La comunitat cristiana, la 
parròquia, i també els pares cristians, tenim el deure d’ajudar la mainada a 

iniciar-se en la vida litúrgica, sobretot en la celebració de l’eucaristia.  
 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Tornarem a reemprendre les 

trobades de formació. Ho farem el primer dissabte de cada mes, abans de 
la missa del vespre, és a dir, de les 18,15 a les 19,15 hores. D’aquesta manera 
qui es vulgui quedar a celebrar l’eucaristia no s’haurà d’esperar gaire estona.    

 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 211,90. Fins el dia 

d’avui s’han recollit 10.532,23 euros. Moltes gràcies. 

 

 

 


