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CATEQUESI 

 

Com heu pogut veure, a la cartellera de l’Església hi tenim exposat un 

cartell que diu: “La catequesi, una peça clau en l’educació”.  
 

D’entrada cal aclarir que quan es parla de catequesi, no solament 

volem dir catequesi per als infants. La catequesi  és -o hauria de ser- 

per a totes les edats. Per tant, la catequesi és una peça clau en  
l’educació cristiana en totes les edats. 

 

Això vol, dir que seria ideal que en tota parròquia hi hagués catequesi 

adreçada als adults, als adolescents-joves i als infants. 

 
Malauradament som encara lluny, en la majoria de parròquies, 

d’assolir aquest objectiu. La catequesi, ara per ara, és 

majoritàriament per als infants i per als nois i noies que es preparen 

per a rebre el sagrament de la Confirmació. I després de rebre 
aquests dos sagraments, tant els infants com els adolescents ja no 

tornen més a catequesi. La catequesi s’ha de preguntar -i els 

catequistes ja fa temps que s’ho pregunten- per què passa això, però 

les famílies també s’ho han de preguntar.  
 

Els objectius principals de la catequesi ja els hem explicat més d’una 

vegada, són quatre: afavorir el coneixement de la fe; iniciar en 

l’educació litúrgica; fomentar la formació moral; i ensenyar a 

pregar.   
 

Aquests quatre objectius són el que fa entendre que la catequesi 

s’adreça a tots, adults joves, adolescents i infants, i no solament i 

principalment als infants.   
 

La catequesi sempre l’hem d’entendre  com una “escola de 

preparació de la vida cristiana”. I preparar-nos per a la vida 

cristiana és clau per al present i el futur de la fe i perquè la fe arribi a 
les noves generacions amb claredat, qualitat i convicció.  

   

El mossèn  
 

 

 

 

 



 

 
INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI D’INFANTS I COMENÇAMENT DE CURS 

 

Pares, recordeu que, quan us vagi bé podeu venir a la rectoria a inscriure el vostre fill 
o filla a la catequesi de primer curs o de segon curs.  

El curs de catequesi el començarem el dijous, dia 11 d’octubre, a la sortida de 

l’escola, a un quart de sis de la tarda.  
 

 
AGENDA:  
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 29: per Miquel Arumí i Riera, difunt; 

diumenge, dia 30: per Ramon Serra, difunt en el vuitè aniversari de la seva 
mort; OCTUBRE: dijous, dia 4: per Mn. Àngel Miralda, difunt. 
 

INFORMACIONS:  
 
REUNIÓ DELCONSELL PASTORAL PARROQUIAL: fa temps que no ens reunim i 

ho farem dissabte vinent, dia 6 d’octubre, a les 5 de tarda.  
 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: La sessió de formació serà el dia 6 

d’octubre  d’1/4 de 7 a ¼ de 8, a la rectoria. Tothom hi és convidat. 
 
BATEIG: el proppassat dia 22 de setembre, la nena Patricia Goula i Baucells, filla 

de Francesc i de Míriam, natural i veïna de Barcelona, va rebre el sagrament del 
Baptisme a l’església parroquial. L’enhorabona a la Patricia, als seus pares i al padrins.  
 
DEFUNCIÓ: Diumenge passat, a l’hospital del Sagrat Cor de Barcelona, va morir la 

Concepció García Cuenca, de 96 anys d’edat. La missa exequial la vam celebrar a 
l’església parroquial el dilluns, dia 24, festa de la Mare de Déu de la Mercè, a dos 
quarts de quatre de la tarda. Doneu-li, Senyor, el repòs etern.  

  
COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: es van recollir 66,34 euros. Com sempre, farem 
tres parts iguals:  una part serà per dir misses pels difunts; una altra part per a Càritas 

i Mans Unides; i una altre part per la parròquia. 
 

 

VISITA PASTORAL DEL SENYOR BISBE 
 

El dret canònic, el llibre de lleis de l’Església, diu que el Bisbe té l’obligació de visitar, 
en tot o en part, la diòcesi cada any, de tal manera  que almenys cada cinc anys visiti 
personalment tota la diòcesi. Han passat ja cinc anys de la darrera visita pastoral que 

el senyor bisbe va fer la visita pastoral a les parròquies de l’arxiprestat Guilleries-
Congost, entre elles Sant Martí de Viladrau. Ara el senyor bisbe tornarà a venir i el dia 
que se’ns ha destinat és pràcticament d’aquí a un mes: el dissabte, dia 3 de 

novembre.  La part més important de la visita pastoral és la “missa estacional”, es 
a dir, la missa que el senyor bisbe celebra amb tots els fidels de la parròquia. Mitja 
hora abans de la missa, el senyor bisbe estarà disponible per aquells que vulguin 
confessar-se. I, al final de la missa, hi haurà una breu adoració eucarística. Entre la 

missa i l’adoració eucarística cal comptar que durarà una hora.     


