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EL PUNT DE PARTIDA
Jesús crida a fer camí amb Ell (Mc 1,16-20)

FINALITAT I CONTINGUTS

És el moment inicial d’aquest segon temps: prendre consciència que la iniciativa és de Jesús, que 
manifesta el seu interès per mi en el fet de ser ara aquí i d’haver-se enginyat per tal que jo m’hagi 
interessat per ell. 

Cal explicar que ser cridat vol dir sentir-me interessat per Jesús i per la seva proposta i trobar-me 
disposat a perdre temps darrere Jesús i els seus amics. Fixem-nos que aquesta és l’actitud inicial que 
hauria de tenir el pare/mare que continua l’itinerari de catequesi de famílies, en aquest segon temps. 

MATERIAL NECESSARI
 Projector
 Ordinador
 Bíblia
 Folis

ESQUEMA DE LA TROBADA DE PARES I MARES

 PER INICIAR

 Primera trobada pel mes de setembre
Aquesta primera part la podeu fer en una trobada informal durant el mes de setembre. Si per qualsevol 
motiu no vos heu trobat per setembre, serà bo començar la trobada d’octubre d’aquesta manera.
 
Caldria recordar en aquest moment inicial la darrera sessió del curs passat. Parlàvem de com havia de 
ser una “espiritualitat familiar”. I dèiem que l’espiritualitat familiar no consisteix en l’aplicació de models 
o regles morals, sinó en la capacitat de traduir en la vida quotidiana l’amor que Déu ens ha donat. 
Pensem que això no és una imposició, és un estil de vida que es genera de la relació íntima i profunda 
amb Jesús. L’espiritualitat familiar és conseqüència de l’encontre profund amb Crist. 

Si disposau de projector, podreu passar un petit vídeo que podreu descarregar de la pàgina web del 
Bisbat de Mallorca sobre el campament familiar cristià d’aquest estiu, que hem organitzat com a Dele-
gació, com a experiència concreta, com a “microclima” per viure el que significa l’espiritualitat familiar. 
Després serà bo escoltar experiències semblants que hagin viscut a casa. No cal forçar-ne la partici-
pació, ni posar un to gaire exigent en les nostres preguntes. Un pare o una mare han de poder dir que 
durant les vacances no han fet res com a família cristiana. No cal escandalitzar-se’n. És normal. Estan 
en una fase encara molt inicial. 
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Propi per a iniciar la trobada del mes d’octubre: 
dinàmica del “diàleg socràtic”

Demanam un grupet de voluntaris (5), perquè es posin a un cercle enmig. La resta quedarà d’espectadors. 
Els demanam als del grupet que pensin una experiència que han tengut o tenen d’amistat íntima, i des-
prés de pensar-hi un momentet en silenci, els convidam a contar la seva experiència. Després d’escoltar-
les totes, demanam al grupet d’enmig que en triïn una. I li demanam a qui ha contat la seleccionada que 
ens l’amplii un poquet. Després, partint sempre de l’experiència que ens ha contat, feim una definició de 
què és un amic. Entre tots hem d’intentar completar la definició que comença: UN AMIC/GA ÍNTIM ÉS... 
Els que estan fora del cercle també poden participar en la definició. És molt important fer notar que no 
es pot fer una definició que no estigui connectada amb l’experiència. Cal que el catequista prengui nota 
de la definició que s’ha fet de l’amic. 

Si es vol, es podria posar el power point sobre l’arbre de l’amistat. 

L’experiència de l’amistat íntima és importantíssima per un adult, diríem fonamental, però no sempre es 
dóna. Hi ha moltes persones que tenen molts d’amics, però no tenen comunicació íntima amb ningú. 
Es pot donar fins i tot el cas que hi hagi parelles que no tenen comunicació íntima en aquest nivell. La 
comunicació moltes de vegades és la gran assignatura pendent dels homes i les dones de la societat de 
“l’era de la comunicació”. Cal tenir-ho en compte. 

 ESCOLTAM LA PARAULA

Mc 1,16-20
Jesús crida a fer camí amb Ell. 

És molt important tenir molta cura d’aquest moment d’escolta de la Paraula, sempre fet amb molta de-
licadesa. 

Fixem-nos en el text que hem escoltat que és Jesús qui té la iniciativa d’acostar-se als pescadors que 
després seran apòstols, i els fa una proposta de seguiment. Ells el segueixen. Una proposta de segui-
ment és en primer lloc una proposta d’amistat.

També és possible que cadascú de nosaltres visqui una relació íntima i profunda amb Jesús. De la 
mateixa manera que tenim amics i amigues íntims, també podem viure una relació íntima amb Jesús. 
Aquesta és l’experiència més genuïna del cristià, del deixeble de Jesús. El cristià no és el que coneix 
moltes coses de Jesús, en té molta d’informació: aquest seria més aviat el teòleg. El cristià és el deixeble 
que intima amb el Mestre. Té una relació cordial i molt profunda amb Ell. Serà bo comparar la definició 
que hem fet d’amic amb la relació que podem viure amb Jesús. 

I la iniciativa la té Ell. Pensa per quin motiu t’acostares a la parròquia. Potser no cercaves explícitament 
aprofundir la teva vida cristiana; i en el cas que cercassis conèixer més Jesús, segurament te n’adonaràs 
que la iniciativa va ser seva.
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Val la pena que demanem als pares que es preguntin: per què aquells el seguiren tot d’una, sense 
pensar-s’ho. Se senten fascinats per Jesús. I també pot ser el cas de molts de nosaltres..., però com 
ens costa manifestar-ho! 

REEXPRESSAM4

Donam un temps a nivell personal, en silenci, perquè cadascú pensi: com pot viure, en la pràctica, 
aquesta relació íntima d’amistat profunda amb el Senyor. Tots sabem què cal fer per cuidar un amic o 
un amiga. I per cuidar l’amistat amb Jesús. Cal convidar-los a la creativitat. 

Després d’un temps prudent, es troben en parella i en parlen. Si es creu més oportú, es poden fer 
grupets de tres. I al final, feim una posada en comú, on cada parella expressa què pensen que caldria 
fer per a cuidar aquesta relació íntima amb el Senyor. 

Pensam que seria bo animar-los a viure l’experiència del silenci, com a espai i temps de trobada amb 
el Senyor. El silenci exterior que duu al silenci interior. Proposem-nos fer estones de silenci durant la 
setmana. 

Però que sigui un silenci habitat per la Paraula. Animem els pares a agafar l’Evangeli de Marc, que 
ens acompanyarà durant tot aquest segon temps, i que el llegesquin, l’escoltin i s’imaginin com va 
passant tot. Recordem que és molt bo que per aquesta part de la reexpressió els pares/mares dispo-
sin d’un quadern per a anar escrivint-hi tot el que van reflexionant i pensant. 

Al final de la posada en comú, podem informar als pares que al llarg de tot aquest curs treballarem 
les grans actituds del “deixeble de Jesús”, del seguidor, del cristià, del que viu una relació d’amistat 
íntima amb Jesús. 

INDICACIONS PER A CONTINUAR A CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMÍLIA5

Als nins se’ls ha explicat que fins a la propera trobada hauran de tornar a posar en marxa amb les 
seves famílies el raconet de pregària si a l‘estiu no hi han pensat, i aprofitar per a parlar tots plegats 
en quines coses hem de millorar per correspondre millor a l’Amor de Déu.

Realitzar les activitats de la pàgina 13 del segon quadern.

Abans de la celebració serà bo trobar un temps perquè els pares i els nins es trobin (cada família en 
particular) per fer un poc de compromís de què és el que han de fer junts a casa, i es contin mútua-
ment els fills i els pares el que han fet en la catequesi. També es pot aprofitar per a preparar qualque 
cosa per a la celebració. 


