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GUIA DEL CATEQUISTA 7

LA FAMÍLIA EN PREGÀRIA

FINALITAT I CONTINGUTS

Convidar les famílies a obrir la mirada cap a l’horitzó de la pregària en comú i de família, oferint-los 
algunes indicacions concretes per fer-ne experiència. 

La pregària se situa en la vida de la parella i de la família cristianes com un moment fontal d’espiritualitat. 
És un espai per a descobrir el Déu que ens acompanya en la vida quotidiana. 

Normalment les famílies no preguen juntes i per això tenen necessitat de descobrir que aquesta és 
una possibilitat molt adequada per a elles. Reflexionant sobre la importància de la pregària intentarem 
concentrar-nos en la pregària domèstica fent-ne descobrir els valors i les dificultats. 

Amb els nins treballarem la pregària de Jesús, i en el moment celebratiu que farem tots junts els en-
tregarem el Parenostre.

Podem pensar que ja ens posam massa seriosament, però no podem oblidar que el que intentam no és 
només donar-los doctrina, sinó sobretot iniciar-los en una experiència de vida cristiana (en una pràcti-
ca), i la pregària n’és una dimensió fonamental. El que intentam és motivar i provocar que les famílies 
es llancin a provar de pregar.

MATERIAL

• Bíblia
• Projector, ordinador, altaveu
• Fotocòpia de la fitxa annex
• DVD

ESQUEMA DE LA TROBADA AMB ELS PARES I MARES

 DINÀMICA PER A INICIAR LA SESSIÓ

Visió del vídeo de l’entrevista a Cristina Kaufmann.  Després se segueix amb una breu presentació que 
explicam a continuació. Pautes per a veure aquest vídeo:

Són retalls extrets d’un documental sobre la vida d’aquesta dona, Cristina Kaufmann, que va néixer a 
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Adaptació del material catequètic de DIOCESI DI CREMONA, Iniziazione cristiana dei ragazzi. Itinerario di tipo 
catecumenale. Guida per gli accompagnatori e i genitori, Brescia, Queriniana, 2006-2008, vol. 1, 218-221.
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Entram en l’escola de pregària de Maria, la Mare de Déu orant. El seu càntic és d’alabança a Déu 
per tot allò que ha fet i fa durant la història dels homes, sobretot dels petits i dels pobres. La pregària 
obri el creient a la meravella, a la contemplació de les obres de Déu en la creació i en la història. 

Escoltam el Magníficat (Lc 1,46-55).

Suïssa i va morir a Mataró el 2006 essent monja de la congregació de Carmelites descalces. Pro-
posam dividir el vídeo en tres talls:

 • 0-6,40 = la vida és una obra d’art
 • 18,50-20,50 = la comunicació és molt important
 • 24,00-34,00 = oració i relació amb Déu

Tot i així és important que els catequistes mireu el vídeo sencer, perquè una altra possibilitat és 
partir de la visió de l’entrevista sencera i des d’aquí fer la catequesi. Caldria organitzar-ho d’una 
altra manera.

El que pretén aquesta visió és mostrar als pares que per aprendre a pregar cal que ens fiem d’algú 
altre, un que ja en sàpiga. Aquesta és la dinàmica de la tradició de l’Església: uns ens mostren el 
Senyor i després nosaltres ens incorporam a aquesta amistat (és com totes les relacions que anam 
fent durant la vida, tot i que aquesta, per ser amb Déu és peculiar, i per això correspon al més pro-
fund de la persona).

ESCOLTAM LA PARAULA2

Podeu trobar una altra entrevista a Cristina Kaufmann.  http://www.tv3.cat/videos/3783110/1996---Cristina-Kaufmann, 
perquè pugueu conèixer-la més. També us adjuntam, juntament amb la catequesi un reportatge

 perquè tingueu més informació sobre aquesta dona de Déu, aquesta monja contemplativa.

El primer que veurem és que ella contempla la vida com una obra d’art bella. Els pares també 
poden experimentar la bellesa de l’harmonia de la vida dins el dia a dia de la família i sentir-se 
una obra d’art.
El segon és veure que la comunicació és important. La persona necessita poder obrir-se gra-
tuïtament amb les seves circumstàncies. Els pares poden veure com és important cuidar tots 
els tipus de comunicació dins la família.
El tercer és que la pregària és un tracte d’amistat amb Déu que sabem que ens estima i també 
pregar és com un viatge diví en el qual ens hi esperen grans aventures personals.
Quart, podem veure què és el més important de la seva relació amb Déu. És sentir-se estima-
da tal com és. Aquí els pares han de veure que l’amor que viuen dins la família és la forma que 
Déu té per estimar-los. 
Per acabar podem veure per a què serveix la fe a l’hora de viure la vida particular. Dóna un 
sentit i una orientació nova a tot el que vius.
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APROFUNDIMENT3

Suggerim que aquest moment d’aprofundiment el faci una família que doni testimoni de la manera 
com preguen en família. Cal que sigui una família que ho viu amb molta normalitat i senzillesa 
(experiència més ordinària que extraordinària, per a evitar que els pares pensin que el que fan és 
impossible d’aconseguir-ho ells). És millor si els pares són de la seva mateixa edat; i sobretot han 
de tenir fills.
 
Cal que el catequista prepari amb ells la sessió. El material d’aprofundiment que teniu a continuació 
us ajudarà a preparar el testimoni. És bo que els pares que han d’explicar la seva experiència el 
llegesquin; però és molt important que sigui un testimoni del que viuen, i no que facin un discurs de 
receptes. Després en tot cas, si és necessari, el catequista podrà completar la seva aportació amb 
algunes indicacions més concretes. 

El que ens proposam amb aquesta sessió és: 

 1. Que descobresquin que la pregària no és fer pregàries només, 
 sinó que és compartir la vida amb Jesús, parlar-li, escoltar-lo. 
 2. Que les pregàries que aprenem a la catequesi ens ajuden molt per a la pregària en comú. 
 3. Que la pregària pot ser molt bona per a mi i per a la meva família. 
 4. Mostrar-los maneres de pregar. 

Moment de treball personal
Ens serveixen les preguntes per a reflexionar que trobam a la fitxa.  

Moment de treball en parella
Ho comentam en parella o en petit grupet. 

Moment de diàleg en grup
Com sempre no es tracta de fer una posada en comú, sinó un moment de trobada per si algú vol 
comentar o demanar alguna cosa. 

REEXPRESSAM4


