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LES TASQUES FONAMENTALS DE LA CATEQUESI (5) 

 
ENSENYAR A PREGAR 

 

Pregar no ha estat mai fàcil. I, segons diuen els qui tenen l’hàbit de pregar, 

no és fácil perquè és “una operació que no sorgeix així de forma espontània, 
perquè no correspon a l’activitat natural de l’home”. Si això hi afegim que 

vivim en l’època que gairebé tot es mesura per la seva rendibilitat i per la 

seva utilitat (sovint hom pregunta: per què serveix pregar?), ensenyar a 
pregar i convidar a pregar no és tampoc una tasca fácil. 

 

D’obstacles a la pregària n’hi ha molts: les distraccions, la mandra, la 
rutina, la poca fe, la fatiga, no tenir temps, etc. Per pregar és fonamental 

saber fer silenci interior i exterior, saber concentrar-se, saber fer callar el 

brogit que se’ns fica al cap i al cor. Els catequistes i la catequesi tenen 

molta feina a ensenyar a fer silenci. De fer silenci no en sabem prou. El 
silenci és com si ens fes por. Fa pocs dies, en un diari, un escriptor 

constatava, parlant del silenci i del soroll, que “el minut de silenci està molt 

devaluat.  (…) avui dia la gent és incapaç d’aguantar un minut sense fressa. 
Els sembla una eternitat; se senten violents si estan amb la boca callada i 

sense que ningú no digui res”. Doncs bé, per a arribar a pregar cal aprendre 

a fer silenci i la catequesi ha d’ensenyar a fer silenci.  
 

Per a arribar a assolir l’hàbit de pregària, els grans orants ens han llegat 

una colla de consells que la catequesi i els catequistes acostumen a tenir 

presents. Per pregar, primer de tot, cal la voluntat de fer-ho. Per a la nostra 
vida espiritual necessitem pregar, igual que necessitem respirar per 

romandre vius. Convé, doncs, imposar-se una disciplina, reservant-se un 

temps, buscar un lloc idoni. Pregar sempre suposa esforç, per això el 
Catecisme de l’Església Catòlica diu que la pregària és un combat  contra 

nosaltres mateixos i contra el maligne que fa tot el possible per a desviar-

nos de la pregària. La pregària demana un mínim de preparació, de 
recolliment i, en definitiva, de silenci. I per pregar cal tenir consciència que 

ens posem en presència de Déu, amb aquesta Algú que no veiem, però que 

sabem que ens estima.     

    
El mestre de pregària ha de ser Jesús. I aprendre a pregar amb Jesús, es 

diu en el Directori General de la Catequesi (1997) és “pregar amb els 

mateixos sentiments amb què ell s’adreçava al Pare: adoració, lloança, 
acció de gràcies, confiança filial, súplica, admiració per la seva glòria. 

Aquests sentiments es reflecteixen en el Parenostre, que és el model de 

tota pregària cristiana”.  Com més la catequesi ensenyi a pregar més 

s’enfortirà la vida cristiana dels catequitzands i més valents seran per a fer 
front a les exigències de l’evangeli.  

 

I, què és la pregària? Escoltem, breument, quatre veus: “Per mi, la pregària 
és un impuls del cor, és una simple mirada dirigida al cel, és un crit de 



reconeixement i d’amor tant en la prova com en l’alegria”. Una altra veu: 

“La pregària és parlar a Déu amb amor”. Una altra veu: “La pregària és una 

conversa amorosa amb Déu i una unió amorosa amb Ell”.  I una darrera 
veu: “La pregària és un do, una resposta de l’home a la decisió prioritària i 

gratuïta de Déu d’entrar en relació amb ell; és acolliment i reconeixement 

d’una Presència que és en nosaltres abans de qualsevol esforç nostre 
d’estar-hi atents”. 

 

La catequesi i els catequistes tenen, doncs, una gran responsabilitat. No 

serà pas de més recordar-nos sovint de pregar pels catequistes, perquè ells 
preguin i ensenyin a pregar als catequitzands que tenen encomanats.       

  

El mossèn 
____________________________________________________________ 

 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte dia 10: per Engràcia Bosch i Armengou, 

difunta; diumenge, dia 11: pel poble de Viladrau; dijous, dia 15: per Mn. Ramon 
Homs i Franch, difunt; dissabte, dia 17: pels esposos Ramon i Dolors, 
difunts; diumenge, dia 18:  en acció de gràcies. 

                               
INFORMACIONS 

CAMPANYA DE CÀRITAS I LA FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ:  Com s’ha 

anat anunciant, el Club Bàsquet Viladrau es va adherir a aquesta campanya, va 
demanar la col·laboració dels viladrauencs i l’èxit ha estat gran. S’han recollit 326,871 

quilos d’aliments (pes net) que van destinats als més necessitats. El C.B. Viladrau, 
a través d’un full informatiu, ha donat les gràcies a totes les persones i entitats que 
han fet possible aquesta recollida d’aliments i en el full esmentat hi ha inclòs una llista 

detallada de tots els aliments recollits i el seu pes. La reproduïm a continuació per tal 
de fer-la arribar al màxim de gent possible:  
 
Galetes i derivats: 5,339 kg; tonyina, musclos i sardines: 6,015 Kg; sucs de fruita: 

8,625 kg; tomàquet triturat: 3,620 kg; sucre: 13 kg; cigrons: 13,200 kg; farina de blat 
i sèmola: 1,500 kg; llenties: 19,410 kg; mongetes: 8,310 kg; pasta: 29 kg; arròs: 49 
kg; oli: 35 litres; llet (natural, desnatada i infantil): 120 litres; cereals: 2,400 kg; pinya i 

préssec en almíbar; 3,577 kg.; pèsols: 0,390 gr.; brou: 3 litres; mel: 0,350 kg; pebrot: 
1.390 kg; olives: 1,430 kg; cola-cao i nesquik: 0,938 kg; xampinyons: 0,355 kg; torró 
xocolata i xocolata: 0,250 kg; puré: 0,230 kg; melmelada: 0,340 kg; espàrrecs: 0,885 

kg. Donatiu bancari: 20 euros. Al Web ViladrauDigital.com i a l’apartat del CB 
Viladrau es troba aquesta mateixa notícia més ampliada.   
 

Tots aquests aliments recollits es van lliurar, dijous passat, a Càritas Diocesana de Vic.  
Des de la parròquia felicitem els organitzadors, valorem les hores que hi han dedicat i 
agraïm la resposta generosa de les persones i entitats que han aportat aliments. I, a 

més, ens plau fer una menció especial d’en Josep, de la pastisseria Font, que des del 
primer moment i fins al final ha impulsat i coordinat aquesta exitosa recollida 
d’aliments.   

  

 

COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA PER A LES VITRINES: al cap de setmana passat 
es van recollir 270,90 euros. Moltes gràcies.  


