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YOUCAT 

 
L’anglès ja s’ha ficat arreu. I aquesta “invasió” també ha arribat fins al títol - 

YOUCAT-  d’un catecisme per a joves que ha estat traduït a diverses llengües, 
entre elles el català.  Aquest títol, “Youcat”, tant pot significar el teu catecisme 
com catecisme jove.   

 
Aquest catecisme exposa amb un llenguatge adaptat als joves la fe catòlica tal 
com ha estat proposada en el “Catecisme de l’Església Catòlica” (1997). A la 

nostra parròquia, el vam repartir a tots els qui es preparaven per a confirmar-se 
i el vam fer servir en les sessions de catequesi.  
 

Una primera mirada a aquest catecisme fa adonar que els autors, un treball  en 
equip, han fet un esforç notable per adaptar-se al món dels joves. El catecisme 
és un llibre profusament il·lustrat, amb nombrosos dibuixos i  fotografies i amb 

tipografia diversa per a destacar el que és més important. Els seus continguts 
estan dividits en quatre parts, que corresponen a les quatre parts que proposa 
el “Catecisme de l’Església Catòlica”: en la primera part, s’exposa  la fe que 

professem: “Què creiem”. En la segona part és parla de “La celebració del 
misteri cristià”, això és, dels sagraments; la tercera part està dedicada a “La 

vida en Crist” i la quarta part  a “La pregària cristiana”. 
 
La redacció del text està en forma de preguntes i respostes, un sistema que ja 

és tradicional a l’Església Catòlica, i que al llarg del temps ha demostrat la seva 
eficàcia i per això deu perdurar. Després de cada pregunta i resposta hi ha un 
comentari que intenta acabar d’explicar-ne i aprofundir-ne el sentit. Són 

comentaris breus i, sovint, suggerents, encara que, evidentment, uns són 
millors que altres. En cada pàgina, en una columna, hi ha definicions breus, 
citacions bíbliques, textos breus d’escriptors, sants i doctors de la fe, que 

suposen un enriquiment de la pregunta-resposta que s’ha llegit. És notable 
l’esforç que s’ha fet per omplir aquesta columna de cada pàgina no pas amb 
textos qualssevol sinó amb textos normalment molt ben escollits. Al final del 

catecisme hi ha un índex de paraules que remet als diversos temes tractats al 
llarg del catecisme. 
 

Aquest catecisme és pensat de cara als joves però també pot ser molt útil per 
als adults. És una eina més de la qual podem disposar per a conèixer els 
continguts de la fe catòlica. Actualment, podem disposar de tota una sèrie de 

catecismes per a totes les edats: El Catecisme de l’Església Catòlica (per als 
adults); el Compendi del Catecisme de l’Església Catòlica (per als adults); el 

Youcat (per als joves), Jesús és el Senyor (per als infants) i properament sortirà 



un catecisme adreçat als adolescents. Per tant, pel que fa a catecismes, estem 

molt ben servits. Ara només falta que busquem temps per a llegir-ne algun.  
 
Un apunt final. La introducció d’aquest catecisme per a joves està escrita per  

Benet XVI  el qual, adreçant-se als joves, els diu coses molt interessants. En 
copiem aquestes ratlles: “Heu de saber què creieu; heu de conèixer la vostra fe 
amb la mateixa precisió amb què un especialista en informàtica coneix el 

sistema operatiu d’un ordinador; heu de conèixer-la com un músic coneix la 
seva partitura; sí, heu d’estar molt més profundament arrelats en la fe que la 
generació dels vostres pares”.       

 
Aquest catecisme, el YOUCAT, hi pot ajudar, i molt.  
 

         El mossèn  

 

MISSA ELS DIES FEINERS 

Durant el mes d’agost hi haurà missa cada dia, els dies feiners,  

a les 19,35 hores.  
A les 19,15 hi ha el rés del sant Rosari.  

I, els dissabtes, a les 19,30 hores, missa anticipada de diumenge. 

 

 
AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 4: pels difunts de la família 

Salarich i Roquet; diumenge, dia 5: per Ramon Sallent i Puig, difunt; 

dilluns, dia 6: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dimarts, dia 7: 
per la intenció del qui ha fet l’almoina;  dimecres, dia 8: per la 

intenció del qui ha fet l’almoina; dijous, dia 9: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; divendres, dia 10: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 11: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 
diumenge, dia 12: pel poble de Viladrau.  

 

INFORMACIONS  
 

CONCERT A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL: Recordem que, avui, dia 4 

d’agost, a les 22,00 hores, a l’església parroquial hi ha un concert de 

música russa i espanyola, concert que és el primer de III Festival de Música 
Marcos Redondo, organitzat per l’Ajuntament de Viladrau. 

 

COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA PER A LES VITRINES: en les misses 
d’aquest cap de setmana farem la col·lecta  habitual de cada primer de mes 

per a les vitrines. Ens falten, per acabar de pagar-ho tot, 964,00 euros.   

 
AGRAÏTS A MN. IGNASI M. COROMINAS: Des del 9 de juliol i fins 

diumenge passat vam tenir entre nosaltres, com cada estiu, a Mn. Ignasi M. 

Corominas, prevere de l’arquebisbat de Barcelona i rector de la parròquia de 

Sant Joan d’Horta. Ens ha fet el gran servei de celebrar la missa els dies 
feiners i un dissabte. Li ho agraïm molt i volem deixar constància escrita de 

la seva disponibilitat i esperit de servei. 


