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LA CATEQUESI, UN MITJÀ AL SERVEI DE LA FORMACIÓ 

CRISTIANA 

Ha arribat el moment de tornar a començar el curs de catequesi. 

Quan diem o sentim la paraula “catequesi” no solament hauríem de 

pensar en mainada sinó en tots: mainada, joves i adults. La catequesi 

s’adreça a tots els cristians de totes les edats, no només als petits. 

Sempre, i al llarg de la nostra vida, podem dedicar temps a 

comprendre millor la fe; a celebrar la fe en els sagraments, sobretot 

en l’eucaristia dominical;  donar-ne testimoni en la vida de cada dia; i 

a aprendre a pregar millor i a pregar més. No naixem cristians, ens 

en fem,  i la catequesi és un bon mitjà per a anar creixent com a 

cristià. 

Mai no farem prou per assegurar la nostra formació cristiana. I la 

catequesi ens ajuda a aconseguir aquest objectiu. Escoltar bé la 

paraula de Déu, el diumenge quan anem a missa; llegir el Full 

Diocesà o alguna revista o llibre religiós; llegir i meditar l’evangeli... 

tot això contribueix a enfortir la nostra vida cristiana.  

Avui dia, en tots els àmbits de la vida, la formació és indispensable. 

Hi ha moltes ofertes de formació, de  cursos d’actualització o de 

reciclatge, en les diverses professions. Hi ha qui perd el treball si no 

es forma convenientment. Ser cristià no és cap professió, però sí que 

ser cristià demana que no menystinguem els mitjans de formació. La 

catequesi és un d’aquests mitjans per a formar-se que ofereixen les 

parròquies. Aprofitem-lo.  

Hem de tenir, si és possible, coneixements de tota mena, però també 

coneixements que vagin enriquint i enfortint la nostra vida cristiana. 

Tenim tres llibres que ens haurien de fer companyia sempre: el Nou 

Testament, el Catecisme de l’Església Catòlica i els documents del 

Concili Vaticà II.    

Comença un nou curs de catequesi, però que bonic que seria que 

aquest curs comencés no sols per a la mainada sinó també per a gent 

jove i també per als adults. La preocupació per a comunicar la fe de 

manera escaient i la preocupació per a rebre ensenyaments sobre la 



fe, hauria de ser una preocupació constant en tota comunitat 

cristiana. I això vol dir que tota comunitat cristiana, tota parròquia, 

hauria de tenir catequistes -persones capaces i preparades per 

ensenyar la fe- i també catequitzands -persones que desitgen ser 

instruïdes en la fe.     

     El mossèn   

COMENÇA EL CURS DE CATEQUESI 

Caldria que aquests dies, els pares, vinguessin a la 

parròquia a inscriure els seus fills a la catequesi. Dijous 

vinent, dia 10, començarem el curs.   

 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 10: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dissabte, dia 12: per Maria Arumí i Riera, 

difunta; diumenge, dia 13: pel poble de Viladrau. 

INFORMACIONS 

BAPTISME: diumenge passat, dia 29, a l’església parroquial, el nen 

Xavi Roqueta i Rodríguez, fill de Jordi i de Mònica, natural i veí de 

Viladrau, va rebre el sagrament del baptisme. L’enhorabona a ell, als 

seus pares i padrins.   

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Com que aquest mes hi 

ha la beatificació dels màrtirs del s. XX, a Tarragona, i hi assistirem 

una trentena de persones de Viladrau, la sessió de formació l’hem 

d’ajornar. Ja anunciarem oportunament quin dia la farem.  

ORDENACIÓ D’UN NOU PREVERE: diumenge, dia 20 d’octubre, a 

2/4 de 6 de la tarda, a la catedral de Vic, el senyor bisbe ordenarà de 

prevere l’Eduard Flores i Serradell, de Ripoll, que actualment és 

diaca, i exerceix el seu ministeri a Igualada. Si algú té interès en 

assistir-hi, que ho digui i trobarem algun mitjà de transport per anar i 

tornar de Vic. Com que d’ordenacions de prevere no se’n fan gaires, 

si es pot, val la pena de participar-hi.     
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