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LES TASQUES FONAMENTALS DE LA CATEQUESI  (i 7)  
 

INICIAR I EDUCAR EN LA MISSIÓ 

 

Una altra de les tasques pròpies de la catequesi -i amb això posem 
punt final a aquesta sèrie de set comentaris que hem fet-  és iniciar i 

educar els infants, joves i adults en la missió. Iniciar i educar en la 

missió vol dir ensenyar a ser missioner, i  ser missioner no solament 

a “les missions” (a Àfrica, Amèrica del Sud, India, etc.) sinó aquí, en 

el nostre poble, en la nostra família, davant dels nostres amics i 
davant tothom. La catequesi ha d’ensenyar que s’és cristià no per 

estar  amagat a la sagristia o per estar tancat a  dins les quatre 

parets de l’església parroquial,  sinó que s’és cristià per a ser llevat 

dins la pasta, això és, per ser present en la societat i col·laborar a 
transformar aquesta societat en la família de Déu. Tot això vol dir que 

els cristians no podem viure “als núvols” sinó que ens hem 

d’encarnar, fer-nos presents en tots els àmbits de la nostra societat 

(la cultura, el lleure, l’economia, la política, etc.), i intentar 
transformar-los des de dins aportant-hi, a través de la nostra paraula 

i, sobretot del nostre exemple, la llum de Jesucrist i del seu evangeli.  

 

La catequesi i els catequistes, subratlla el Directori General de la 
Catequesi (1997),  han de fer néixer i alimentar en els catequitzands 

“les actituds evangèliques que Jesús va suggerir als seus deixebles 

quan els va iniciar a la missió: buscar l’ovella esgarriada; anunciar i 

guarir a la vegada; presentar-se pobres, sense or ni alforges; saber 

acceptar el rebuig i la persecució; posar la confiança en el Pare i en 
l’ajuda de l’Esperit Sant; no esperar cap altre premi que la joia de 

treballar pel Regne de Déu”. Com sempre, doncs, la catequesi i els 

catequistes han d’anar iniciant i educant en les actituds pròpies de 

Jesús.  
 

Avui, en els nostres dies, iniciar i educar persones per a la missió és 

urgent, atès el poc interès que, a casa nostra, desvetlla la fe i la 

pràctica de la vida cristiana, almenys tal com la vivim. No es tracta 
de buscar culpables d’aquesta situació, sinó de preguntar-nos com 

hem de fer les coses per a fer-les més bé de com les hem fetes fins 

ara. La catequesi, doncs, hauria de “fabricar” missioners, persones 

capaces d’evangelitzar. Avui dia es parla molt, en ambients eclesials, 

d’evangelitzar i de nova evangelització. Un exemple n’és aquest I 
Congrés de Nova Evangelització que, aquest cap de setmana, se 

celebra a Manresa, convocat pels bisbes de Vic i Solsona, i en el qual 

ja hi ha inscrits, en aquests moments, quatre-cents participants. 

Aquesta xifra ja és un indicador de la preocupació que hi ha, una 



mica en totes les parròquies, per intentar que les persones que no 

coneixen la fe cristiana o que n’estan lluny s’acostin a Déu i així, a les 

comunitats parroquials, hi entri saba nova. Joan Pau II deia que 

aquesta nova evangelització ha de ser nova ”en el seu ardor, en els 
seus mètodes i en la seva expressió”. Per tant, se’ns diu el què cal fer 

i el com ho hem de fer.    

   

El cristià ha de saber què creu i intentar viure d’acord amb el que 
creu. En un llibre sobre la vida de santa Teresa de Lisieux (1873-

1897) es diu que “en Teresa la vida i doctrina són una sola cosa, 

s’aclareixen i s’enriqueixen l’una a l’altra constantment. Teresa viu la 

seva doctrina i ensenya allò que ella viu”. La catequesi ha d’anar en 
aquesta direcció. La catequesi ha de fer veure que el testimoniatge, 

l’exemple personal de cada cristià i l’exemple de tots els cristians 

junts, és fonamental per a fer creïble Jesús i el seu missatge als 

altres, sobretot els qui no el coneixen o que ja fa temps que no s’hi 
interessen. Tothom té set d’autenticitat, de coherència, per això, el 

deixeble, si vol ser evangelitzador, ha de ser un testimoni autèntic. I, 

per ser-ho, el Papa Pau VI suggeria de fer-se aquestes preguntes: 

“Creieu de debò allò que anuncieu? Viviu el que creieu? Prediqueu 

realment allò que viviu?” La catequesi ha d’aconseguir fer ressonar 
aquestes preguntes en el cor i en la intel·ligència dels adults, dels 

joves i dels infants. Fer-ho, és iniciar i educar en la missió.  

 

El mossèn 
_________________________________________________ 
 

AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 7: per Lluís Blancafort, 

difunt; diumenge, dia 8: per Angeleta Coll, difunta; dijous, dia 12: 

per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 14: per 
Filomena Blancafort, difunta.  

 

INFORMACIONS 

 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Tal com ja vam anunciar 
la setmana passada, la sessió que s’havia de fer aquest cap de 

setmana es farà dissabte vinent, dia 14 de gener, de les 18,15 a 

les 19,15. 

 
RESULTAT DE LA COL·ECTA 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 237,78 euros. Moltes gràcies.  

 
   ******************** 


