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LES TASQUES FONAMENTALS DE LA CATEQUESI  (6)  
 

L’EDUCACIÓ A LA VIDA COMUNITÀRIA 

 
Potser alguns de nosaltres hem tingut una educació religiosa massa 
individualista -com si només ens haguéssim de preocupar de nosaltres 

mateixos- i ens pot venir una mica de nou sentir que la catequesi ha d’educar 
per a la vida comunitària.   
 

I cal educar-nos en la vida comunitària perquè la persona és un ésser social per 
naturalesa. No podem viure aïllats. D’aquesta convivència en surt enriquiment 
per a nosaltres i per a les persones amb les quals ens relacionem. Gràcies a la 

col·laboració entre uns quants hi ha projectes grans o més petits, en la vida 
social, econòmica, esportiva, etc., que es tiren endavant. El mateix passa en el 

camp de la fe. Cal viure la fe comptant amb la comunitat. Per això l’Església, 
sàviament, ens convoca cada diumenge a reunir-nos per a celebrar l’Eucaristia. 
Aquesta celebració quan és ben feta, ben participada i ben viscuda  ajuda a tots 

els qui hi assistim a fer créixer el nostre sentit comunitari, a estar més 
convençuts de la bondat de la nostra fe i a agafar ànims per a continuar vivint 
com a cristians a casa, en el poble, en la feina, en la diversió.   

 
La catequesi, doncs, ha de fer descobrir que tots els batejats formem un poble, 
el Poble de Déu; i formem un sol Cos, del qual Crist és el cap; i som temple de 

l’Esperit Sant, l’espai on habita l’Esperit Sant. Tots els membres d’aquest poble, 
en virtut del baptisme rebut,  tenim la mateixa dignitat i tots som cridats a 
actuar corresponsablement dins l’Església i a ser missioners.  Quan anunciem  

l’evangeli amb la paraula i l’exemple, quan ens reunim per celebrar els 
sagraments, sobretot l’Eucaristia dominical, quan practiquem generosament la 
caritat fraterna i quan donem un testimoniatge coherent de la nostra fe, estem 

complint la nostra missió i la vida de Déu es fa visible i palpable. 
 

En l’evangeli, ens recorda el Directori General de la Catequesi (1997), hi ha 
algunes actituds que orienten cap a la vida comunitària  i que la catequesi i els 
catequistes han de fomentar: “”L’esperit de senzillesa i humilitat (“Si no torneu 

a ser com els infants...”); la sol·licitud pels més petits (“El qui fa caure en pecat 
un d’aquests petits...”); l’atenció preferent pels qui s’han allunyat (“Aneu a 
buscar l’ovella esgarriada”); la correcció fraterna (“Vés a trobar-lo i, tot sol amb 

ell, fes-li veure la seva falta...”); la pregària en comú (“Si dos de vosaltres aquí 
a la terra es posen d’acord per demanar alguna cosa...”); el perdó mutu 
(“setanta vegades set...”). L’amor fratern aglutina totes aquestes actituds 

(“Estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he estimat”).En tots aquests 
textos evangèlics, la dimensió comunitària de la fe és clarament expressada. 
 



Aquesta educació a la vida comunitària ens fa aptes per establir un diàleg amb 

altres confessions cristianes (luterans, calvinistes, anglicans...) o altres religions 
no cristianes (jueus, musulmans, budistes, etc.) amb les quals hi ha punts de 
d’unió i també amb aquelles altres persones que no tenen cap fe religiosa o en 

viuen deslligats de tota religió. Hem d’arribar a ser una única família, la família 
de Déu. Ens queda molt camí per fer, però si el fem junts serà més de bon fer.  
                              El mossèn 

_______________________________________________________ 
 
AGENDA  

 
INTENCIONS DE MISSES:  dissabte, dia 17: pels esposos Ramon i Dolors, 
difunts; diumenge, dia 18:  en acció de gràcies; dijous, dia 22: pels difunts de la 

parròquia; Dissabte, dia 24: pel poble de Viladrau; diumenge, dia 25: per la pau 
en el món.  
 

INFORMACIONS 
 
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA:  El dimecres, dia 21 de 

desembre, a 2/4 de 8 del vespre, hi haurà la celebració comunitària de la 
Penitència que acostumem a fer en temps d’Advent. Hi haurà diversos confessors. 
Convé que ens preparem bé per a rebre aquest sagrament. Per fer-ho, podeu fer 

servir, si voleu, el full que hem editat en el qual hi ha una reflexió sobre el sagrament 
de la Penitència i un examen de consciència que pot ajudar a preparar la confessió 
idividual.    

 
 

HORARIS  DE LES MISSES DE LA SOLEMNITAT DEL NADAL DEL SENYOR I  DE 

LA SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU (Any Nou) 
 
DESEMBRE DEL 2011 

 
Dissabte, dia 24: Solemnitat del NADAL DEL SENYOR. Missa del Gall a les 12 
de la nit.  

 
Diumenge, dia 25: Solemnitat del NADAL DEL SENYOR. Missa a les 12,30 del 
migdia.  

 
Dissabte, dia 31: Missa anticipada  de la Solemnitat de la Mare de Déu, a les 
19,30 hores.   

 
GENER 2012 
 

Diumenge, dia 1: Solemnitat de la Mare de Déu. Missa a les 12,30 del migdia.  
 

 

 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 5,00; Col·lecta extraordinària (3 i 
4-XII-11): 270,90; Fins el dia d’avui s’han recollit 10.870,13 euros. Moltes gràcies. 


