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Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Balears 

 

 

 

El prevere i el diaca en el moment actual de la  

pastoral catequètica a casa nostra 
 

 

 

I. Punt de partida 
 

A la trobada del Secretariat Interdiocesà de Catequesi celebrada el mes de juliol 

passat a Vic, els delegats diocesans i els altres membres del SIC vam iniciar una reflexió 

que volem continuar amb vosaltres sobre el moment actual de la Catequesi a casa 

nostra, sobretot pensant en les persones que tenim una responsabilitat més directa: 

bisbes, preveres, diaques, catequistes, pares i mares de família.  
 

El nostre interès, d’una part, i la nostra preocupació, per l’altra, és com ajudar a 

la transmissió de la fe des de la catequesi i acompanyar els qui d’una manera més 

directa en tenen la responsabilitat.  

 

La trobada d’avui té l’objectiu d’iniciar un intercanvi on puguem compartir –en 

relació a l’acció catequètica– com vivim el moment present, quin és el nostre estat 

d’ànim, quins els encerts, quines les mancances i quins els desafiaments que se’ns 

presenten.  

 

 El primer pas d’intercanvi el volem fer amb vosaltres, els preveres i diaques, en 

qualitat de pastors i educadors de la comunitat cristiana. El Directori General per 

a la  pastoral catequètica diu que la funció pròpia dels preveres en la missió 

catequitzadora brolla del sagrament de l’Orde que ha rebut i, pel que fa a la 

catequesi, el sagrament de l’Orde constitueix els preveres en «educadors de la 

fe» (DGC 224).  

 

Volem que la reflexió d’aquest matí, que ja parteix de les aportacions que molt 

de vosaltres heu fet i que hem d’agrair de tot cor, tingui valor per si mateixa i ens aporti 

coneixement i propostes operatives que ens animin i encoratgin en la tasca catequètica, 

tan pròpia d’una missió que pel sagrament de l’Orde, hem d’assumir amb goig i 

responsabilitat, per a ser i ajudar els catequistes a ser-ho –com diu el Papa Francesc– 

«memòria de Déu». 

 

«Ara, mirant-vos, em pregunto: Qui és el catequista? És el qui custodia i 

alimenta la memòria de Déu; la custodia en ell mateix i la sap despertar en els altres. 

Això és bonic: fer memòria de Déu, com la Verge Maria que, davant de l’acció 

meravellosa de Déu en la seva vida, no pensa en l’honor, el prestigi, les riqueses, no es 

tanca en ella mateixa. Al contrari [...] Marxa, va cap a l’anciana parenta Elisabet, 

també ella embarassada, per ajudar-la; i en la trobada amb ella el seu primer acte és la 

memòria de l’acció de Déu, de la fidelitat de Déu en la seva vida, en la història del seu 

poble, en la nostra història: La meva ànima magnifica el Senyor... » (Papa Francesc) 
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II. Alguns elements a tenir present 
 

1. L’exhortació apostòlica del beat Joan Pau II Catechesi tradendae (16-X-1979), que 

en el capítol IX titulat «La tasca ens afecta a tots», encoratja a tots els responsables de 

l’acció catequètica i diu: 

 

Referint-se als bisbes (CT 63):  

 

«M’adreço, primerament a vosaltres, els meus germans bisbes: el concili Vaticà 

II ja us va recordar explícitament els vostres deures en el camp de la catequesi (ChD 14) 

i els pares de la IV Assemblea general del Sínode els van subratllar fortament. Respecte 

d’això, germans estimadíssims, teniu una missió particular en les vostres Esglésies: sou 

els primers responsables de la catequesi, sou els catequistes per excel·lència. Compartiu 

amb el papa, en l’esperit de la col·legialitat episcopal, el pes de la catequesi en 

l’Església entera. Permeteu, doncs, que us parli amb el cor a la mà. 

Sé que el ministeri episcopal que teniu encomanat és cada dia més complex i 

esgotador. Us estiren mil compromisos, des de la formació de nous sacerdots fins a la 

presència activa enmig de les comunitats de fidels, des de la celebració viva in digne del 

culte i dels sagraments fins a la sol·licitud per al promoció humana i per la defensa dels 

drets de l’home. Dons bé, que la sol·licitud per promoure una catequesi i eficaç no 

cedeixi en res a cap altra preocupació! Aquesta sol·licitud us durà a transmetre 

personalment als vostres fidels la doctrina de vida. Però us ha de portar  també a fer-vos 

càrrec  en les vostres diòcesis, d’acord amb els plans de la Conferència episcopal a la 

qual pertanyeu, de l’alta direcció de la catequesi, tot envoltant-vos de col·laboradors 

competents i dignes de confiança. La vostra tasca principal consistirà  a suscitar i 

mantenir en les vostres Esglésies una veritable mística de la catequesi, però una mística 

que s’encarni en una organització adequada i eficaç, que mobilitzi persones, mitjans i 

instruments, així com els recursos necessaris. Tingueu la seguretat que, si funciona bé la 

catequesi a les Esglésies locals, tota la resta es farà més fàcilment. Per altra part –cal 

dir-ho?– si el vostre zel us imposa a vegades la tasca ingrata de denunciar desviacions i 

corregir errors, us procurarà molt més sovint la joia i el consol de veure florir les vostres 

Esglésies, gràcies a la catequesi impartida com vol el Senyor» 
 

 

Referint-se als preveres i diaques (CT 64): 

  

«Quan a vosaltres, sacerdots, heus ací un camp en què sou els col·laboradors 

immediats dels vostres bisbes. El Concili us ha anomenat «educadors de la fe» (PO 6): 

¿com ho sereu sinó donant el millor dels vostres esforços a la creixença de les vostres 

comunitats en la fe? Tant si teniu un càrrec parroquial, com si sou professors d’escola, 

d’institut o d’universitat, responsables de la pastoral al nivell que sigui, animadors de 

comunitats petites o grans i sobretot de grups de joves, l’Església espera de vosaltres 

que no deixeu res per fer en vista a un treball catequètic ben estructurat i ben orientat. 

Els diaques i els altres ministres, si en teniu, són els vostres col·laboradors nats. 

Tots els creients tenen el dret a la catequesi, tots els pastors tenen el deure d’impartir-la. 

A les autoritats civils demanaré sempre la llibertat de l’ensenyament catequètic; a 

vosaltres, ministres de Jesucrist, us suplico amb totes les meves forces: no permeteu 

que, per una manca de zel, com a  conseqüència d’una malaguanyada idea 

preconcebuda, els fidels es quedin sense catequesi. Que ningú no pugui dir: «Els petits 

reclamen pa i no hi ha qui els en doni» (Lm 4,4).  
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Referint-se als religiosos i a les religioses (CT 65): 

   

«Moltes famílies religioses, masculines i femenines, han nascut per a l’educació 

cristiana dels infants i dels joves, sobretot els més abandonats. En el curs de la història, 

els religiosos i les religioses s’han trobat molt compromesos en l’activitat catequètica de 

l’Església i han dut a terme un treball particularment idoni i eficaç. En un moment en 

què es desitja intensificar els lligams entre els religiosos i els pastors, i, per tant, la 

presència activa de les comunitats religioses i dels seus membres en els projectes 

pastorals de les Esglésies locals, us exhorto de tot cor –a vosaltres que, en virtut de la 

consagració religiosa, heu d’estar encara més disponibles per servir l’Església–, a 

preparar-vos de la millor manera possible per a la tasca catequètica, segons les distintes 

vocacions  dels vostres instituts i les missions que us han estat confiades, portant arreu 

aquesta preocupació. Tant de bo que les comunitats dediquin al màxim llurs capacitats i 

llurs possibilitats a l’obra específica de la catequesi!». 
 

 

2. Cal senyalar com a moment important i punt de referència per a la catequesi la 

publicació del Catecisme de l’Església Catòlica el dia 11 d’octubre de 1992.  

 

 

3. Entre els anys 1992 i 1994 va tenir lloc el I Congrés de Catequesi de Catalunya i 

Balears, a partir del qual van ser publicades les «Noves respostes» que demanaven els 

«nous temps». Entre elles, una referida als bisbes i als preveres que deia: «Presència i 

guiatge per part del bisbe i dels preveres. Per part del bisbe: presència que és 

experiència de diòcesi i d’Església universal. per part dels preveres: acompanyant els 

catequistes, orientant-los i recolzant-los en la seva missió». D’això, ja fa 20 anys.  

 
 

4. L’any 1995, el Concili Provincial Tarraconense parla de «La catequesi dins la 

missió evangelitzadora de l’Església» (CPT 7). Valora les constatacions i propostes del 

I Congrés de Catequesi de Catalunya i Balears esmentat i, d’una manera especial, fa 

seva proposta primera que demana la creació d’un  projecte global de catequesi per a les 

diòcesis de Catalunya. Un projecte que –diu– ha de contemplar aquests punts essencials: 

  

 La catequesi per a les grans etapes de la vida s’ha d’organitzar com un procés 

catequètic. 

 La catequesi d’adults és la forma principal de la catequesi, la qual cosa 

reclama que es redacti un catecisme d’adults.  

 Es demana una formació completa, actualitzada i permanent dels catequistes. 

 

El Secretariat Interdiocesà de Catequesi –segueix– és l’organisme adequat per a 

l’elaboració de l’esmentat projecte, el qual, un cop aprovat per la Conferència Episcopal 

Tarraconense, cada bisbe decidirà aplicar-lo a la seva diòcesi, als arxiprestats i a les 

parròquies.  
 

 

5. L’any 1997 apareix el Directori General per a la Catequesi, que és allà on de forma 

molt concreta queda especificada la responsabilitat del prevere en la catequesi. Vaig 

incloure aquests textos a la carta de convocatòria perquè ja tinguéssim un primer punt 
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de coneixement i reflexió: vet aquí les tasques pròpies del prevere en la catequesi, i 

particularment, del rector d’una parròquia (DGC 225). Son aquestes: 

  

 suscitar en la comunitat cristiana el sentit de la responsabilitat comuna pel que 

fa a la catequesi, com a treball que pertoca a tothom, i també el reconeixement i 

l’estima cap els catequistes i la seva missió. 

 

 tenir cura de l’orientació de fons de la catequesi i de la seva adequada 

programació, comptant amb la participació activa dels mateixos catequistes, i 

procurant que estigui ben estructurada i ben orientada. 

 

 fomentar i discernir vocacions per al servei catequètic i, com a catequista de 

catequistes, tenir cura de la formació d’ells, tot dedicant-se a aquesta tasca amb 

un gran zel. 

 

 integrar l’acció catequètica en el projecte evangelitzador de la comunitat i 

vetllar, particularment, pel vincle entre catequesi, sagraments i litúrgia. 

Garantir la vinculació de la catequesi de la seva comunitat amb els projectes 

pastorals diocesans, tot ajudant els catequistes a ser cooperadors actius d’un 

projecte diocesà comú. 
 

 

6. Especialment important el document de la Conferència Episcopal Espanyola «La 

iniciació cristiana. Reflexions i orientacions» que apareix aprovat per al LXX 

Assemblea Plenària el dia 27 de novembre de 1998.  
 

 

7. El mes de febrer de l’any 2007, els bisbes de Catalunya feien públic el document 

titulat «Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor». Tot i que no fa 

referència directa a la catequesi i al tema que ens ocupa directament, sí que em sembla 

important subratllar el que s’expressa en el n.1 i que posa de relleu la voluntat de 

reflexió i d’escoltar suggeriments, una pràctica, sense dubte, que hauria de ser freqüent i 

ens implicaria més a tots. Diuen els bisbes:  

 

«Volem reflexionar amb vosaltres, amb una mica més d’extensió, sobre allò 

que més omple el nostre –i el vostre– cor: com viure, com anunciar, com fer 

fructificar el do inestimable de la fe cristiana en les circumstàncies d’avui. 

Nosaltres com a pastors, us oferim planerament, des de la nostra 

responsabilitat episcopal, unes pautes d’orientació. Ens agradaria que 

també vosaltres en féssiu tems de meditació i de pregària –personalment o 

en comunitat– i que poguéssiu, eventualment, fer-nos arribar també els 

vostres suggeriments. es tracta de discernir els nous signes dels temps, 

d’escoltar la veu de l’Esperit, i de fer-ho junts, unit la veu del magisteri 

amb la dels fidels».  

 

Amb aquest desig i intenció manifestades i a partir de la voluntat expressada des 

de la reflexió del SIC sobre el prevere i el diaca en el moment actual de la catequesi, 

hem volgut demanar i recollir el vostre parer per a fer-ne avui reflexió conjunta, sabent 

que amb això no volem ser exhaustius ni parlar de tot el que es refereix a la catequesi, 

sinó sols cenyir-nos –com el primer pas dels que volem donar –des de diferents àmbits 
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(catequistes i famílies) en els quals es desenvolupa la responsabilitat i l’activitat 

catequètica– al ministeri presbiteral i diaconal en el marc pastoral de les diòcesis, els 

arxiprestats i les parròquies. 

 

I, ja d’entrada, deixar clar que la reflexió que fem no ha de quedar sols escrita en 

un paper, sinó que, com molt bé diu un dels suggeriments que hem rebut, «que les 

conclusions no serveixin per escriure més papers i publicar més articles, sinó per a 

sotraguejar i moure els esquemes i els responsables del ministeri de la paraula i de 

l’evangelització a la diòcesi».   
  

 

 

III. El prevere en el moment actual de la catequesi, a casa nostra 
 

Faig l’exposició-resum a partir dels apartats i les dades que ens heu enviat amb 

la vostra reflexió, que han estat nombroses i profundes. 

 

Primer de tot, vull manifestar el goig i l’agraïment pel testimoni rebut. Llegint 

amb detall les vostres aportacions a aquesta primera qüestió sobre l’estat d’ànim en què 

estem en relació al nostre ministeri catequètic, he tingut present les paraules del papa 

Francesc quan es refereix a l’acompanyament personal dels processos de creixement:  

 

«En una civilització paradoxalment ferida d'anonimat i, alhora obsessionada 

pels detalls de la vida dels altres, impudorosament malalta de curiositat 

malsana, l'Església necessita la mirada pròxima per contemplar, commoure's 

i aturar-se davant l'altre totes les vegades que calgui. En aquest món els 

ministres ordenats i els altres agents pastorals poden fer present la fragància 

de la presència pròxima de Jesús i la seva mirada personal. L'Església haurà 

d’iniciar els seus germans —sacerdots, religiosos i laics— en aquest «art de 

l'acompanyament», perquè tots aprenguin sempre a treure's les sandàlies 

davant la terra sagrada de l'altre (cf. Ex 3,5). Hem de donar al nostre 

caminar el ritme guaridor de proximitat, amb una mirada respectuosa i plena 

de compassió però que al mateix temps curi, alliberi i encoratgi a madurar 

en la vida cristiana» (EG 169). 

 

 

1. L’estat d’ànim amb que vivim el ministeri de la catequesi 
 

Com una experiència de pobresa quan veig com es percep el que intentem transmetre i 

al que se’ns convoca. També amb perplexitat. Però sobretot amb agraïment pel 

testimoni dels/les catequistes i de les famílies que s’impliquen. Amb molta esperança i 

coratge en l’eficàcia de la Paraula de Déu i en els dons que Déu dóna contínuament, tot 

pregant que allò sembrat doni fruit quan Déu ho vulgui. D’una part, amb preocupació 

per no tenir clar l’objectiu de la catequesi i si l’aconseguim; i de l’altra amb molta 

satisfacció per poder oferir aquest treball evangelitzador. També de preocupació perquè 

decreix el numero de catequitzands i amb desànim en veure la manca de perseverança. 

Globalment ho visc amb serenor i amb goig, tot i que som conscient de les dificultats. 

Amb il·lusió pel que suposa transmetre la fe, però amb impotència i decepció davant la 

poca resposta. Ho visc com una oportunitat d’evangelització, veig les dificultats com a 

reptes, busco solucions i no culpables, i amb una mentalitat de que tot suma. Un estat 
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d’ànim baix vista la davallada d’assistència, però un estat d’ànim que canvia en el 

moment d’estar amb el grup. Amb molta il·lusió i amb ganes d’ajudar als catequistes a 

viure i a fer viure la catequesi. Per a mi, és un gran consol i ajuda l’equip de catequistes, 

persones entregades que viuen i treballen amb gust la catequesi, són font d’esperança. 

 

Amb un estat d’ànim generalment positiu, optimista i animat, conscients alhora d’un 

nou moment i malgrat les dificultats.  

 

Amb esperança per l’acció de l’Esperit que treballa. Amb bons ànims, malgrat obtenir 

baixa resposta, conscients que la conversió no és tant al nostre abast. Amb joia i 

confiança, amb sentit de responsabilitat. Així i tot, hi ha respostes que mostren 

desencís, decepció, pessimisme i desànim degut a la secularització, a la davallada de 

famílies que participen a la catequesi i el no encertar a presentar un Jesús que ompli la 

buidor actual.  

 

En general, amb esperança, tot i que hi ha qui mostra un cert desencís davant la manca 

de motivació de les famílies. També, desgast per tants anys i esforços esmerçats que no 

sembla que donin fruit.  

 

Amb alegria per arribar a evangelitzar els infants i perquè és una oportunitat per arribar 

als pares.  

 

Amb l’esperança, el goig i la il·lusió del sembrador. tenim la sensació que estem fent 

una inversió a llarg termini. Fixem-nos en el que diu el papa Francesc: «... portem 

aquest tresor en vasos de terrissa (cf. 2Co 4,7). Aquesta certesa és el que s’anomena 

“sentit de misteri”. És saber amb certesa que el qui s’ofereix i es lliura a Déu per amor 

segurament serà fecund (cf. Jn 15,5)» (veure tot el text de EG 279). També amb 

preocupació, desengany y escepticisme per no haver incorporat realment els infants a la 

vida de les comunitats parroquials, perquè obliden fàcilment les oracions que han après 

i, després de celebrar els sagraments, desapareixen del nostre àmbit d’acció.  

 

Amb il·lusió i convicció, amb esperances i reptes. La majoria ho viu així i ho manifesta 

amb aquestes expressions: em sento vocacionat, content del que faig, amb interès i molt 

de goig, amb responsabilitat i confiança, amb ganes i acompanyant amb gust els 

catequistes, positiu, entusiasta, optimista amb la pròpia implicació. Al mateix temps, 

encara que una minoria parla de feblesa i perplexitat, desànim, preocupació i 

desconcert. Cansament per un esforç poc recompensat, preocupació degut a la poca 

participació i poc seguiment, i amb dubtes sobre si la meva tasca és útil. Percep una 

manca de capellans que es dediquin a la catequesi, ¿som al final d’una època? 

 

En aquests moment, molt il·lusionat, amb molt d’ànims per a dur-ho endavant, però 

també amb expectació, vivim moments de canvi i de reafirmació. Amb bon estat 

d’ànim, sobretot quan descobreixes que les famílies busquen Jesús i que els fills siguin 

educats cristianament. Em sento malament quan te n’adones que sols cerquen complir 

un expedient. 

 

Visc engrescat aquesta tasca de la catequesi, on cada vegada ens demana més 

responsabilitat i dedicació com un encàrrec diví, dins el marc de la nova evangelització. 

Amb la convicció de la seva importància evangelitzadora, però amb dificultats 

pràctiques. 
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Hom visc amb ànims bons i content perquè és un espai que m’agrada. També 

esperançat per molts motius i pels moments plens de bones sorpreses. En general, el 

sentiment és positiu, comptem amb una petita continuïtat. En moments, un xic de 

desànim per la manca de responsabilitat dels nens i dels pares.  

 

 

2. Les dificultats que trobem 

 
Les que provenen del descuit d’anys en el treball d’educació de la fe en espais idonis 

com són els Esplais, els Agrupaments, etc. Una certa confusió en conceptes (ref. Carta 

pastoral Transmetre el tresor de la fe (ns.12-13). La poca catequesi a casa o a l’escola. 

No hi ha cap dificultat que no es pugui superar. La ignorància de la Paraula de Déu, que 

és la ignorància sobre Crist. En aquests moments moltes dificultats provenen de l’àmbit 

familiar. El fet de ser cristians cadascú a la seva manera. La situació ambiental 

d’increença, indiferència i individualisme. Dos anys de iniciació no és temps suficient i 

el Catecisme Jesús és el Senyor poc adequat per a nens de 7 anys, no assimilen els 

continguts. Costa trobar catequistes formats i assegurar la formació, tot i que hi ha molt 

bona voluntat. L’edat de la majoria de catequistes. El poc entusiasme o convenciment 

dels pares. La catequesi molt lligada al calendari escolar i manca de seguiment en els 

processos. En els infants i joves: molt poc coneixement del contingut religiós i la manca 

de tradició religiosa familiar. Desafecció després de la confirmació i falten materials 

adequats als adolescents i els dels infants donen per suposades moltes coses, i hem de 

fer un gran esforç de simplificació i adaptació. Un nivell de pràctica de la fe molt avall 

en els individus i en les famílies, amb excepcions molt comptades. Algú presenta la 

dificultat que hi ha parròquies que no tenen ni una aula dins l’edifici de l’església i han 

d’anar a una sala de l’ajuntament. La dificultat d’adaptar-me a la mentalitat dels nens 

d’avui i trobar dinàmiques que els facin viure la catequesi, com també la pedagogia de 

la pregària. La poca valoració de l’Eucaristia i la poca assistència a ella.  

 

Des de la falta d’implicació dels pares, la falta d’interès de formar-se dels catequistes, la 

falta de comunitats acollidores. En relació als materials: el Catecisme “Jesús és el 

Senyor” té un llenguatge difícil d’entendre i els materials no sempre són oportuns per 

treballar el que es demana i es canvia massa sovint de materials. També dispersió en els 

materials de confirmació. 

 

La poca motivació de la mainada. Famílies que no col·laboren i pares mancats de fe 

que no veuen la necessitat de la catequesi. Desprestigi de l’Església, poc caliu i desànim 

dels preveres, sovint sobreocupats (no els dóna temps per atendre la catequesi). Afecta 

la no participació de companys a la catequesi i que aquesta ocupi el darrer lloc en la 

llista de les activitats extraescolars. Els horaris són inadequats (fer la catequesi després 

de la classe hi ha cansament). 

 

Manca de compromís de les famílies i manca de catequistes joves. Manca de 

preparació dels/les catequistes. Manca d’organització de la catequesi de postcomunió i 

confirmació a nivell arxiprestal i de Catalunya. Dificultat d’entendre el llenguatge del 

Catecisme “Jesús és el Senyor”. La dificultat de no afrontar l’evangelització de pares i 

mares. El desnivell entre infants de famílies cristianes i les que qui no ho viuen. Manca 

de consciència d’itinerari. Manca de corresponsabilitat parroquial en el fet catequètic. 
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Massa temps entre la primera comunió i la confirmació. La indiferència i allunyament 

de la societat respecte de l’Església. 

 

Falta d’interès i participació per part dels pares i manca de coherència de vida. Falta 

de catequistes. Falta de formació teològica i pedagògica dels catequistes i mossens. 

Falta de continuïtat un cop rebut el sagrament. Falta de comunitat parroquial 

referencial que acompanyi i integri els nens durant i després del procés catequètic. Falta 

d’adaptació del llenguatge i de transmissió del missatge.  

 

Poca disposició dels pares en cooperar en una iniciació cristiana real i implicar-se en el 

creixement de la fe dels seus fills. Dificultat de trobar catequistes amb la mateixa 

entrega que la dels catequistes que avui ja s’han fet grans. Famílies mancades 

d’espiritualitat. Reunions amb pares una mica decepcionants. En els infants, dificultat 

per a captar el seu interès, fer silenci i pregar, prestar atenció per tot el que suposen per 

a ells les noves tecnologies. Quan en alguna escola es treballa sense llibres, els de 

catequesi els cauen de les mans. Apatia religiosa pel que afecta a la catequesi d’adults, 

amb tot hi ha preveres que hi mostren molt d’interès.  

 

L’ambient social no ajuda ni acompanya. Distanciament entre la gent i l’Església. 

Indiferència generalitzada i ateisme pràctic. Ignorància religiosa. Deformació del 

missatge cristià. Consumisme o fastuositat en les celebracions. La dificultat de les 

comunitats envellides: dificultat de integració afectiva i fructuosa entre catequesi i 

feligresia. En quant als preveres: hi ha moltes tasques parroquials i és difícil dedicar 

temps a la catequesi. La dificultat de la diferent mentalitat dels preveres de l’arxiprestat, 

no saber utilitzar les noves tecnologies, no sentir-se del tot recolzat. Poques vocacions 

al ministeri de catequista i poca disponibilitat de temps. La manca d’unitat de vida en 

alguns catequistes i la poca preparació pedagògica. La dificultat de la complexitat dels 

infants. Augmenten els infants que no volen la catequesi i els infants immigrants vénen 

molt condicionats per les famílies. Pares i famílies poc sensibilitzades. No volen 

reunions i s’impliquen poc. Hi ha una distància entre el que senten i viuen  i la manera 

com ho viuen i les nostres celebracions de la fe. La forma de vida que tenen fa mol 

difícil connectar amb l’estil que els mostrem. Viuen rodejats d’altres famílies i amics 

que no comparteixen la fe. Dificultats per incorporar-se a la vida parroquial. La 

dificultat de la manca d’un itinerari catequètic amb cara i ulls i la manca de relació 

entre la catequesi i l’eucaristia dominical. La dificultat d’una Església replegada dins 

casa.  

 

La primera dificultat és la nostra desil·lusió enfront al que trobem: nois que vénen sense 

cap sentiment religiós, no han viscut res a casa seva, alguns només vénen per pur tràmit, 

pares que no ho tenen clar i, per tant, no s’impliquen: tot això ens fa caure en desànim. 

La desaparició dels qui han fet l primera comunió. 

 

La dificultat és que falten persones amb experiència de Déu. Costa trobar catequistes 

que puguin transmetre un Jesús present i vivent. Falta de compromís. La falta de 

predisposició dels infants per posar-se a la presència de Déu, fer silenci, respecte pel 

sagrat. Dificultat d’una catequesi “hermètica” que en sortir tot s’oblida i no es viu. Hi 

afegim la dificultat de la dispersió dels infants i el poc acompanyament de les famílies. 

Catequistes grans. Influència dels mitjans de comunicació.  
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Les dificultats de la poca, per no dir nul·la, implicació dels pares, de la falta de formació 

humana i social dels nens i dels nois, de la falta d’una formació permanent per als 

catequistes. La dificultat d’arribar a tants nens i nois que no vénen a catequesi i que 

hauríem d’anar a buscar.  

 

 

3. Els aspectes positius que detectem 

 
L’experiència mateixa de la catequesi i la puntual resposta dels catequitzands, el 

testimoni i la generositat dels catequistes que es visibilitza en la participació en les 

trobades arxiprestals, diocesanes i interdiocesanes. Les famílies il·lusionades, el 

testimoni pacient dels preveres i de les comunitats. Molt positiva l’actitud de l’Església 

més àmplia de Catalunya en l’oferta de cursos de formació. L’alegria dels catequistes 

en el seu voluntariat i l’estimació compartida entre catequistes i catequitzands, com a 

vivència d’aquest ministeri de la Paraula. L’esforç dels catequistes que, a pesar de les 

dificultats i dels resultats, saben trobar temps per a fer aquest servei pastoral, la voluntat 

que tenen de fer arribar als nens el missatge cristià, la perseverança a assistir a les 

reunions de preparació. És admirable l’interès que posen en la seva tasca gratuïta de 

transmissió de la fe. La vida que la catequesi dóna a la parròquia. A la catequesi 

parroquial aprenen allò que la família no ensenya a casa. La catequesi permet que a la 

parròquia acollim persones que no vindríem si no fos per la catequesi. El bé que es fa a 

les famílies practicants. El compromís dels catequistes és un valuós tresor que tenim, ja 

que és un dels col·lectius més compromesos de l’Església. A la Diòcesi, és molt positiu 

el servei de la Delegació de Catequesi (programació, formació, trobades, etc.). La 

catequesi continua essent el lloc d’arribar a molta gent. Durant uns anys, pares, infants, 

adolescents i joves tenen contacte amb l’Església i poden aprofundir en la Bona Nova 

per a viure-la joiosament. És enormement positiu la dedicació de molts catequistes de 

manera desinteressada i viscuda amb veritable vocació. Cal destacar a molts llocs la 

bona assistència dels pares a les reunions, la bona participació a l’Eucaristia i el bon 

ambient entre els infants. La millor preparació dels catequistes, la dimensió orant i la 

pregària van prenent cos com aspecte important en la transmissió de la fe a la catequesi, 

junt amb la voluntat de revisar i qüestionar-se quan alguna cosa s’ha de canviar. “Dono 

gràcies pel servei que fan els catequistes: generositat, continuïtat, il·lusió. Dono gràcies 

per al seva fe i amor a Déu i a l’Església, i pel seu testimoni d’ajuda als nens i nenes”. 

Valoro l’interès de molts avis per portar els néts a la catequesi. D’altra part, estem a la 

frontera de la missió i això sempre és una tasca engrescadora. Resulta un element 

positiu el sorgiment de bones escolanies a partir dels infants de la catequesi. El fet dels 

pares que, pel contacte amb la catequesi i la parròquia, es plantegin la fe, madurin com 

a cristians i redescobreixin l’Eucaristia. I els pares que decideixen ser catequistes. Molt 

positiu el procés de fe dels infants, alguns d’ells positivament sorprenent.  

 

La participació dels laics en la catequesi, el temps que hi dediquen i el treball 

il·lusionat que fan, i veient també alguns fruits.  

 

Peticions més autèntiques. Catequistes amb molt bona voluntat, dedicació i estima als 

infants, generositat, bona feina i testimoni. El papa Francesc. La receptivitat dels 

infants: estan oberts, no tenen prejudicis, senten la Bona Notícia de Jesús. Sacrifici dels 

pares en portar el seu fills a la catequesi, alguns d’ells col·laboren. Notem un millor 

ambient als grups de catequesi. Es valora positivament el que fa el SIC junt amb la bona 

qualitat dels materials.  
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Hi ha “gana”, necessitat de Déu. Els infants estan contents de venir, a vegades és un 

avantatge que no tinguin coneixements previs, ja que no tenen prejudicis i per a ells tot 

és nou i sorprenent. L’ajuda que es presta als catequistes per al seu creixement 

espiritual, la il·lusió i la disponibilitat que posen en compartir entre ells la fe. El 

contacte que tenen amb les famílies i la pregària amb els infants. El material catequètic 

és molt bo. Pel fet de ser més pocs, hi ha l’avantatge de poder fer una catequesi més 

personalitzada. Molt positiu l’esforç de coordinació entre catequistes a nivell 

parroquial, arxiprestal i diocesà. 

 

La dedicació dels catequistes i l’afecte que tenen als infants i joves. En relació als 

infants que vénen a catequesi, les ganes que tenen per aprendre.  

 

La situació socio-religiosa comporta que les persones prenguin les decisions amb més 

llibertat. Anem cap allò que és essencial: qui decideixi apostar per la iniciació cristiana 

dels seus fills esdevindran uns cristians convençuts en la seva fe. És positiva la 

inquietud generalitzada per fer més rendibles les nostres catequesis. Molt positiva la 

participació d’un 80% dels pares a les reunions durant el curs. Les convivències 

catequètiques d’un dia o d’un matí faciliten realitzar tot allò que no s’aconsegueix 

durant una hora de catequesi a la setmana. El lloc on es realitza la catequesi ajuda als 

infants a familiaritzar-se amb la parròquia. L’oportunitat de ser a prop de les famílies 

senzilles i immigrants, la catequesi ho facilita. La transmissió de la fe que es va 

realitzant i el bé espiritual que es fa als catequistes. 

 

Aspectes positius de fons: la transmissió de l’Evangeli de Jesús i el Jesús de l’Evangeli. 

La novetat de l’evangelització o pre-evangelització. La preocupació que hi ha per la 

pastoral de joventut. La pastoral catequètica estimula positivament la creativitat. 

Possibilitat d’oferir una catequesi missionera. Seguim predicant l’Evangeli i tenim 

l’esperança que la llavor fructificarà. La catequesi que algun capellà organitza el 

diumenge al matí i amb els pares. Els cursets, l’esforç per fer celebracions dignes, la 

coordinació i la correcció fraterna. Els estaments eclesiàstics “alts” han començat a 

parlar del tema de la catequesi amb preocupació. La catalanitat de la catequesi.  

En relació al prevere: la petició de la comunitat i dels catequistes d’estar com a prevere 

compromès veritablement. Em situen en una interpel·lació constant i per tant estimulen 

la meva fe. Aquest neguit el comparteixo amb la comunitat i això ens ajuda a créixer. 

Estic en situació de buscar oportunitats de connexió. El plaer de fer arribar l’Evangeli i 

aquest els obri a un món desconegut. 

En relació a la comunitat: fer sentir la responsabilitat de viure la fe i transmetre-la. 

L’oportunitat de interrelació entre immigrants i autòctons. 

En relació als catequistes: el seu esperit de servei i responsabilitat, fidelitat i 

disponibilitat. La veterania. Joves que col·laboren com a catequistes. La pedagogia va 

millorant. Els catequistes són part important de la comunitat. El seu esperit renovador. 

En relació als materials: Qualitat i rellevància de tot el que sigui audiovisual. 

En relació als infants: L’alegria de veure’ls plens d’il·lusió. Interès perquè algú els 

expliqui aspectes desconeguts de la fe. La continuïtat en la catequesi després de la 

primera comunió. El contacte directe. L’interès i la participació, sobretot en l’Eucaristia 

dominical. Reben una educació religiosa, potser l’única. És la possibilitat d’ajudar-los a 

créixer en la fe.  

Amb les famílies: bona relació. Hi ha pares compromesos i interessats. Tenen 

consciència que no es pot fer catequesi sense comptar amb els pares de família. La 



 11 

catequesi familiar. Hi ha bona disposició de cara a les celebracions i integració d’alguns 

en els grups parroquials. Ajuda a la integració a la societat. Hi ha un mínim de 

perseverança, els adults es renoven. Els qui col·laboren ho fan amb il·lusió. La missa 

familiar reeixida i les celebracions han millorat molt. Tenim l’”atreviment” de connectar 

amb els pares malgrat els resultats esquifits. 

 

Gent que estava allunyada de l’Església es va sentint acompanyada i torna a retrobar-se 

amb Déu. Els infants veritablement ho viuen si ho expliquen de cor i amb l’exemple. 

Les catequesis són força adequades i fem la invitació a continuar després de la primera 

comunió. El més positiu és l’experiència de catequesi en família, és el futur de la 

catequesi i per on hem d’apostar; els catequistes són joves i ben compromesos, i les 

famílies fan procés catequètic interessant, tot i que els manqui més iniciació a la litúrgia. 

 

Positiu el grau d’assistència setmanal, és un bon indicador a tenir en compte. Els 

catequistes ben preparats i que amb generositat esmercen temps i esforços. Les 

iniciatives de treball amb pares.  

 

La generositat de les persones que donen part del seu temps per a dedicar-se a la 

catequesi. Tot i fent poca cosa, tenim un grup nombrós de nens. Es motiva els pares 

perquè siguin ells els animadors i cooperadors de la catequesi dels infants. Les 

reunions de catequistes per a la formació, programació i avaluació de la catequesi. 

Darrerament es va aconseguint que les catequesis i les accions litúrgiques siguin més 

participatives i alegres. Hi ha famílies que, darrera l’experiència dels infants, comencen 

a participar de la vida de la comunitat.   

 

Valoració positiva del treball de la delegació de Catequesi, del Catecumenat i del SIC.  

 

 

4. Què demanes i esperes de la teva Església per a millorar la tasca   

catequètica i et sentis acompanyat? 
 

-Que convertim les dificultats en reptes i compromisos.  

-Una catequesi finançada que ajudés a formar correctament els catequistes de cada 

parròquia i pagats perquè això milloraria la qualitat.  

-Que tothom cregui, entengui i practiqui les paraules de la Verbum Domini, sobretot el 

que diu el n.74 que parla de la dimensió bíblica de la catequesi.  

-Potser seria bo que els catequistes rebéssim de tant en tant (Nadal, Pasqua...) una carta 

del Bisbe en la qual, a més de l’agraïment i encoratjament, hi hagués algun punt 

d’aprofundiment, ja que no tots els catequistes poden participar a les trobades degut a la 

feina i a la família. 

-Es podria pensar una espècie de formació permanent a distància per mitjà de cartes, 

escrits o un “blog” de la delegació de catequesi. En aquest sentit i des de la mateixa 

delegació un “blog” on poder compartir experiències didàctiques reeixides. D’altra part, 

les dificultats són pròpies i s’han de resoldre a nivell parroquial, però estaria bé que els 

catequistes rebessin periòdicament alguns fulls bàsics de formació personal. 

Personalment no em sento desacompanyat. 

-Demanaria una major unificació de criteris pastorals a nivell sacramental. Una 

catequesi més de primer anunci i un major partir de la realitat actual, com també un 

major reconeixement dels catequistes.  
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-Seguir amb les jornades de formació i les trobades habituals. Molta tasca es fa a la 

parròquia i no cal omplir més el programa.  

-Definir millor i proporcionar recursos per a l’itinerari catecumenal i d’iniciació 

d’adults i de joves. Incloure en la catequesi més continguts d’educació en valors i en 

l’afectivitat. També material per als pares.  

-S’hauria de pactar a nivell diocesà un tipus de moviment de nois i noies a partir del 

darrer curs complet de catequesi. No abans. No confondre moviment i catequesi. cada 

cosa al seu temps. Les parròquies petites no tenim capacitat ni infants per a fer 

simultàniament les dues coses. Cal també avisar el bisbe que no accepti com a procés de 

catequesi unes dinàmiques de moviment.   

-Demanaria paciència. Es aquest un moment en què tots fem allò que està al nostre 

abast. Compartir humilment allò que ens funciona i més realisme a l’hora de valorar i 

programar la transmissió de la fe.  

-Demanaria formació específica pels preveres en la formació permanent: estudiar i 

conèixer nous mètodes emprats en la catequesi en altres realitats i esglésies. Evitar que 

cadascú vagi a la seva sobretot a nivell de catequesi d’adolescents i joves (p.e. edat de 

confirmació). I així, motivar els preveres que la catequesi és un aspecte que no es pot 

descuidar i demana la implicació de tots. Ajudar a preparar una catequesi de “nova 

evangelització”, ja que la realitat social que tenim ara és diferent i els materials i 

plantejaments no s’hi ajusten prou. 

-Els desànims duren poc quan preguem o parlem amb el Senyor. Si fem pregària, ens 

omplim d’esperança i confiem en l’acció de l’Esperit Sant.   

-Que es destinin més recursos econòmics per adequar les aules de catequesi i fer que els 

materials per a la catequesi no es quedin només en un llibre i un quadern.  

-La “guia per als catequistes” sembla poc pràctica i la troben espessa. Caldria pensar-ho.  

-El bisbe ha manifestat en diverses ocasions l’interès que té per la catequesi i els 

catequistes, i això és bo.  

 

-Demanaria confiança en els catequistes i tots els qui es dediquen a la catequesi.  

-Materials que responguin al que es necessita.  

-Formació continuada.  

-Inventiva per donar resposta als reptes.  

-Valentia per trencar esquemes i una catequesi de manteniment per anar a fons vers una 

veritable proposta que creï comunitat.  

-També materials i mitjans nous. 

 

-Que no es banalitzi el sagrament de l’Eucaristia.  

-Materials més adaptats a la realitat catalana, l’actual és massa complicat.  

-Més trobades de formació de catequistes i trobades de nens de catequesi.  

-Que es recolzi la creativitat i la pedagogia en els diversos àmbits.  

-Proposaria una 2ª Guia de primer curs de iniciació cristiana, com un primer curs 

introductori, i un concurs catequètic de sants.  

 

-Potenciar els nous moviments inspirats per l’esperit i aprofitar-los a les parròquies. 

-Implicació del bisbat en la formació de catequistes assequible a nivell d’horaris. 

-Vetllar més els catequistes: formació, identitat, acompanyament i vinculació a la 

parròquia. Més coordinació en la formació a nivell parroquial i arxiprestal.  

-Un accent més clar en l’evangelització de joves i adults´ 

-Materials i persones per a treballar en l’evangelització de la família, amb material 

adient per a fer-ho i amb “ganxo”.  
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-A nivell arxiprestal, alliberar un catequista que cuidi l’acompanyament dels 

catequistes de les parròquies a nivell de ministeri i pedagògic. 

-Clarificar i institucionalitzar la tasca catequètica: establir itineraris, edats i la relació 

entre catequesi-sagrament-fe.   

- Espero de l’Església que ens ajudi a trobar recursos per a poder incorporar nous 

catequistes.  

 

-Demanaria catequistes més joves i amb formació. 

-Assegurar la formació dels catequistes a nivell diocesà, arxiprestal i parroquial. 

-Més materials catequètics. 

 

-Demanaria sentir-me acompanyat, una paraula d’ànim i unes trobades que ja es fan. 

-Materials pedagògics. 

-Més llibertat per escollir el llibre més adient, poder fer fitxes per a la sessió i treballar 

amb els pares a casa. 

-Que els llibres de catequesi se centrin més en frases de l’Evangeli i que siguin 

memoritzades. Seleccionar cançons per a ser cantades a l’església. 

- Establir uns criteris comuns al Bisbat de cara a la participació periòdica a l’Eucaristia 

de la parròquia. 

- Fer l’esforç de seguir tot el procés catequètic i no fer rebaixes. Aquestes son una 

dificultat per als qui ho volen fer bé.  

-Implicació de la catequesi amb altres delegacions diocesanes (p.e. de joventut).  

-Animar sempre a la formació i a compartir experiències.  

 

-Demanaria una Església a punt per a la renovació. L’episcopat sols ha aconseguit 

presentar un material, però cal més suport en altres coses. Demano i espero 

“sensibilitat” catequètica a tots els nivells, també el recolzament d’altres mossens i 

altres parròquies de l’entorn. 

-Reunions de capellans on els qui tenen la darrera responsabilitat (p.e. el bisbe) escolti 

les dificultats, valori les nostres propostes, ell en faci i concreti i expliqui els passos a 

fer. Que els capellans tinguem més sintonia, proximitat, capacitat d’innovar i bona 

sintonia mutua. Animació personal dels preveres. 

-Demanaria afavorir el treball en equip amb els catequistes de les parròquies de 

l’entorn, una millor coordinació amb les escoles i, per part d’elles, més participació en 

les  activitats parroquials. Valorar el treball del catequista. 

-Demano projectes adients, unitat (no cal uniformitat) de criteris, materials amb 

capacitat d’adaptació a cada lloc, responsables no tan sols a nivell diocesà (que ja hi 

son), sinó de zona, d’arxiprestat, sector, parròquia, als quals cal fer-los companyia, 

formació i seguiment.  

-Que es creï un ambient d’estima de la catequesi, de renovació constant i de buscar el 

rejoveniment dels catequistes i es valori més la catequesi de la iniciació cristiana. 

-Demanaria menys energies gastades en “eventos” i bolcar-se en el dia a dia. 

-Treballar la consciència que la catequesi ha de ser avui evangelitzadora de les famílies i 

la dimensió comunitària en la recepció dels sagraments. 

-Necessitem persones preparades amb sentit evangelitzador, d’equip i de pedagogia que 

vinguin a potenciar la catequesi a les parròquies. Materials per acompanyar catequistes, 

adults i pares i tenir sessions informatives amb ells.  

-Demanaria que es confeccionés un text a nivell d’evangelització, previ al catecisme 

pròpiament dit. 
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-Demanaria revisar i programar el catecumenat de nens i nenes i oferir un material 

adequat. 

-Redefinir l’edat de la Confirmació. 

-Posar la catequesi d’infants els diumenges. 

-A la catequesi, deixar el model escolar.  

-L’elaboració de catecismes a nivell episcopal: ha de ser el text per excel·lència. 

Necessitat d’una uniformitat de textos catequètics.  

 

-Demanaria que ens continuï animant, que sentim a prop el seu alè i la seva mà que ens 

acompanya. Que faci un esforç i una aposta per la formació de catequistes i que continuï 

desenvolupant l’aposta pels diaques i laics en aquest terreny. 

-Que es doni a conèixer la catequesi familiar a tota la diòcesi 

 

-Intentar definir un itinerari comú per a tots i mirar de consolidar les iniciatives 

existents. Promoure trobades diocesanes de catequistes.  

 

-Demanaria mitjans adients per aconseguir entrar dins dels cors dels pares. Seguir les 

orientacions del papa Francesc. Sobretot, fer de la catequesi espais per a la formació, la 

pregària, el compromís, amb il·lusió, adequada pedagogia i alegria.  

-Demanaria formació (en els catequistes està força cuidat, en els capellans està més 

fluixet).  

 

   

 5. Suggeriments per a millorar l’acció catequètica a casa nostra 

 
-Es suggereix la comunicació “La família, el despertar religiós i la iniciació cristiana” 

del bisbe Sebastià Taltavull.  

-No limitar la catequesi a la recepció d’un sagrament, sinó que sigui permanent. A nivell 

interdiocesà, finançar i desenvolupar un programa de catequesi “on line”, utilitzant la 

metodologia desenvolupada per la Facultat de Teologia de Catalunya. 

-Que la CET a través del SIC coordini amb entusiasme les delegacions de catequesi 

perquè ens veiem animats en una mateixa tasca evangelitzadora.  

-Recuperar el que diu el CPT, cap.I sobre com anunciar l’Evangeli a la nostra societat, 

en concret l’opció per la comunitat (n.1,e).  

-Es podria pensar si no fora bo deslligar la catequesi del curs escolar en relació als 

sagraments de l’Eucaristia i la Confirmació.  

-Tractar de comprometre els pares que porten els fills a la catequesi a que participin a 

l’Eucaristia dominical. Començar la catequesi als 8 anys, allargar a tres cursos abans de 

la primera comunió, buscar catequistes amb dedicació plena i remunerada, almenys a 

mitja jornada. 

-Orientar la catequesi de catecúmens adults, que de cada vegada hi ha més demanda. 

-Creació de quelcom (p.e. oratoris) per a després de la comunió. Estudiar la catequesi de 

joves i d’adults.  

-Actualitzar la Web del SIC, amb més recursos.  

-Els llibres, que estiguin més adaptats als temps litúrgics i als continguts a tractar en 

relació als temps actuals. 

-Que el bisbe i els preveres es trobin per parlar conjuntament les realitats catequètiques 

de la diòcesi i afavorir així un treball més coordinat. 

-Que el capellà, a la parròquia, dediqui més temps als pares i a la formació dels 

catequistes. Cal millorar la formació doctrinal. 
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-Que el catecisme no ofegui la vivència de la fe. Important triar catequistes que siguin 

testimonis i exemples de fe. 

 

-La catequesi ha de motivar. Més relació entre el contingut de la fe i l’experiència del 

destinatari. Catequesi participativa i dinàmica.  

-Importància d’una comunitat viva: família, grup, parròquia. 

-La catequesi més relacionada amb el calendari litúrgic i no tant l’escolar. 

-Formació catequètica “on line” per als pares. 

 

-Cal recuperar famílies allunyades per mitjà d’una catequesi oberta a tothom. 

-Recuperar la catequesi familiar, que s’ha vist desvaloritzada per la imposició del 

catecisme únic. 

-Fer més difusió, més “publicitat” de la catequesi.  

-Caldria que el procés catequètic fos homogeni a tot Catalunya pel que fa a temps, edats 

i formació. Necessitem materials elaborats aquí, des de la nostra realitat. 

-Aniria bé convocar un nou Congrés de Catequesi a Catalunya per a revaloritzar i 

adaptar-nos als nous temps. 

-Convocar una Jornada Interdiocesana de Catequistes a nivell de Catalunya, cada any a 

una diòcesi diferent. 

 

-Realitzar activitats per tal que els infants i joves continuïn presents a les parròquies. 

-Canviar el xip d’una catequesi sagramental a una més testimonial, no tant memorística. 

- Més pinya i unitat entre tots.  

 

-Cal millorar els materials actuals i adequar-los més a la mentalitat dels nens. 

-Valorar més els catequistes de casa nostra. 

-Una sessió de catequesi a la setmana és molt poc i no dóna prou temps per a fer-ho bé.  

-Tractar amb molt respecte els infants. 

-Acceptar la realitat que tenim i no desanimar-nos, i continuar sembrant la llavor de 

l’Evangeli. 

 

-Que les conclusions no serveixin per escriure més papers i publicar més articles, sinó 

per a sotraguejar i moure els esquemes i els responsables del ministeri de la paraula i de 

l’evangelització a la diòcesi. 

-Hem perdut “ganxo”, les activitats complementàries de la catequesi es fan en altres 

ambients. 

-Aconseguir i aprofitar espais de vivència de la fe, menys preocupació pels continguts i 

doctrina, crear espais de comunitat, relació de l’equip de catequistes amb els equips de 

pastoral de els escoles. 

-Curs bàsic de formació de catequistes, cursets breus de formació pedagògica i 

espiritual. Més contacte amb el SIC. 

-Més implicació dels Esplais cristians en la formació cristiana dels infants. 

-La postcomunió requereix una organització semblant als “oratoris” d’Itàlia. 

-La reforma de la catequesi ha d’anar unida a la reforma d’altres tasques pastorals. 

-Un centre de Catequesi ben equipat podria acollir i servir vàries parròquies, donant lloc 

a la projecció interparroquial de la catequesi. 

-Establir el ministeri de catequistes.  
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-No descuidem les nostres escoles cristianes, que la formació sigui un puntal per als 

catequistes, que els preveres, diaques i laics es sentin encoratjats des de les seves 

Diòcesis.  

 

 

IV. Reflexió conclusiva 

 
1. Tot el que es diu a les preguntes formulades és d’un gran realisme. Si ens fixem 

en les respostes a les preguntes sobre l’estat d’ànim dels preveres en relació a la 

catequesi i els aspectes positius que detectem, el balanç és esperançador. Hi ha 

consciència del ministeri que s’exerceix i queda clar que el prevere té una 

obligació inherent al ministeri sacerdotal sobre l’acompanyament i formació dels 

catequistes. 

  

2. La visió realista es veu, no obstant, en la consciència de les dificultats que avui 

hi ha: les que provenen d’un entorn dominat per la indiferència i l’allunyament 

del fet religiós i cristià, amb la influència notable sobre les famílies, encara que 

aquestes manifestin en determinats moment un interès per la dimensió religiosa 

de la seva vida.  

 

3. En el prevere es constata una certa experiència de pobresa davant no saber del 

tot com respondre adequadament al moment que vivim. Aquesta sensació 

s’expressa de moltes maneres amb les paraules perplexitat, preocupació, 

desencís, desànim, etc., però alhora apareix la força de la fe que obre el cor a 

l’esperança i ajuda a viure la confiança i la il·lusió del sembrador.  

 

4. El prevere acompanya amb gust els catequistes i comparteix els problemes i les 

dificultats per les que passen. Sap que avui la tasca catequètica, a diferència 

d’abans, no és fàcil. Sap, més bé, que s’ha d’encarar amb una realitat ambiental 

difícil i de famílies incompromeses que no sempre són favorables al missatge 

que s’ha de transmetre. El prevere ho viu en carn pròpia i en fa fins i tot 

pregària. 

 

5. Són moltíssimes les aportacions que, tant referint-se als preveres com als 

catequistes, fan referència a la necessitat de formació i que concreten de moltes 

maneres des d’una formació bàsica a una formació per a especialitzacions. Es 

demana molt que els organismes responsables ho tinguin en compte i organitzin 

el que calgui a nivell parroquial, arxiprestal, de zona pastoral, diocesà i 

interdiocesà. 

 

6. No sols la dificultat de comunitats envellides i trobar catequistes joves, sinó la 

mateixa mancança de trobar comunitats vives, fa que molts preveres, degut a les 

moltes tasques parroquials que hi ha, els sigui difícil dedicar molt temps a la 

catequesi. Aquest fet hauria de desvetllar la inquietud d’una millor distribució 

del temps i prioritzar les tasques pastorals a realitzar. La preparació dels 

catequistes, tant de forma remota com pròxima, ha de comptar amb la presència 

del prevere. 

 

7. De fet, la catequesi és l’àmbit a través del qual arriba molta gent a la 

parròquia. És enormement positiu que la gent pugui comptar amb aquest 
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referent en la vida i l’Església pugui acompanyar els catequistes que es fan 

present de manera desinteressada i puguin ser acompanyats en la seva vocació.   

 

 

8. Quan no es compta amb la família es pot fer ben poca cosa. La crisi familiar 

influeix del tot en la percepció del missatge cristià i les relacions humanes que 

s’han de vetllar i potenciar topen amb la dificultat de pares insensibles i poc 

donats a participar. Cal motivar els pares perquè siguin ells els animadors i 

cooperadors de la catequesi dels més petits i adolescents.  

9. Hem d’atendre les moltes peticions que hi ha sobre els catecismes i materials 

catequètics. La llista és llarga i els matisos també. És una qüestió que no es pot 

deixar de banda i ha de servir per un replantejament seriós sobre l’ús que hem de 

fer dels catecismes i els materials que els complementen. 

 

10. Hi ha un desig compartit de comunió que es manifesta en la necessitat de 

trobar-se els preveres per a ajudar-se i complementar-se en les tasques pastorals 

i, al mateix temps, fer que això sigui en benefici d’una tasca catequètica més 

coordinada a tots els nivells que es donen dins una diòcesi. No és possible anar 

sol i mancat d’acompanyament.  

 

11. Hi ha una certa insistència en l’ús de les noves tecnologies i que la catequesi 

pugui donar un tomb important en la seva incorporació, especialment des de les 

pàgines web de les parròquies, dels respectius bisbats i delegacions de catequesi, 

i des del SIC. Una necessitat que demana resposta immediata.  

 

12. L’opció per la comunitat és decisiva per a fer experiència d’Església i la 

catequesi, d’una part s’hi ha d’orientar i. de l’altra, n’ha de provenir. Cal 

aprofundir tots els elements integradors i comunitaris que apareixen en les 

respostes. Entre ells, la celebració dels sagraments i entre ells sobretot 

l’Eucaristia i la pedagogia i vivència de la pregària.   

 

 

Aquests són alguns punts que necessitem comentar, aprofundir i ampliar, com 

també molts altres. Serà bo, però, ser concrets i trobar respostes a aquelles qüestions 

que en aquests moments són les més importants. Ho podem comentar en el col·loqui i 

seguint-ho treballant. És important que el que portem a dintre ho manifestem i entre tots 

ens complementem a l’hora de treure alguna conclusió que puguem fer operativa. 

 

Dos apunts finals: 1) tinguem com a teló de fons el que el papa Francesc ens va 

dir a la trobada internacional de catequistes en ocasió de l’Any de la fe: el discurs del 

dissabte en el Congrés de catequistes i l’homilia en la celebració de l’Eucaristia del 

diumenge. 2) el que sobre la catequesi ens diu a l’Exhortació apostòlica Evangelii 

gaudium, junt amb tota la resta, ja que ho necessitem tot per tal de ser aquells pastors 

que Déu vol i que avui l’Església necessita per a conduir el ramat a l’estil del Bon 

Pastor, Jesús.    

 

 Aquest segon apunt a partir de l’Evangelii gaudium té el seu contingut 

especialment en el punt IV.Una evangelització per a l’aprofundiment del Kerigma, ns. 

160-175. Per al nostre ministeri episcopal, sacerdotal i diaconal, un tast de la reflexió 

que el papa Francesc ens ofereix especialment a nosaltres per a la nostra dedicació 
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pastoral, especialment com a formadors i acompanyants de la comunitat cristiana en 

general i dels catequistes i catequitzands en particular:  

 

 L’enviament missioner del Senyor inclou la crida al creixement de la fe. El 

primer anunci ha de provocar també un camí de formació i de maduració (EG 

160). 

 No seria correcte interpretar aquesta crida al creixement exclusivament o 

prioritàriament com una formació doctrinal (EG 161). 

 Aquest camí de resposta i de creixement va sempre precedit pel do (EG 162) 

 L’educació i la catequesi estan al servei d’aquest creixement (EG 163) 

 El sacerdot, com l’Església, ha de créixer en la consciència de la seva permanent 

necessitat de ser evangelitzat (EG 164; PdV 26) 

 Tota formació cristiana és abans que res l’aprofundiment del kerigma que es va 

fent carn cada vegada més i millor, que mai no deixa d’il·luminar la tasca 

catequètica, i que permet comprendre adequadament el sentit de qualsevol tema 

que es desenvolupi a la catequesi. Això exigeix a l’evangelitzador certes actituds 

que ajuden a acollir millor l’anunci: proximitat, obertura al diàleg, paciència, 

acolliment cordial que no condemna (EG 165) 

 Una altra característica de la catequesi és la d’una iniciació mistagògica que 

significa bàsicament dues coses: la necessària progressivitat de l’experiència 

formativa en quèm intervé tota la comunitat i una renovada valoració del signes 

litúrgics de la iniciació cristiana (EG 166) 

 És bo que tota la catequesi presti una especial atenció al “camí de la bellesa”. 

Anunciar Crist significa mostrar que creure en ell i seguir-lo no és sols una cosa 

veritable i justa, sinó també bella, capaç de curullar la vida d’uina nova 

resplendor i d’un goig profund, fins enmig de els proves (EG 167) 

 En el que es refereix a la proposta moral de la catequesi, que invita a crèixer en 

fidelitat a l’estil de vida de l’Evangeli, convé manifestar sempre el bé desitjable, 

la proposta de vida, de maduresa, de realització, de fecunditat, sota la llum dels 

quals pot comprendre’s la nostra denúncia dels mals que poden enfosquir-la... És 

bo que opuguin veure’ns com a joiosos missatgers de propostes superadores, 

custodis del bé i la bellesa que resplendeixen enn una vida fidel a l’Evangeli (EG 

168) 

 En aquest món, els ministres ordenats i els altres agents pastorals poden fer 

present la fragància de la presència propera de Jesús i la seva mirada personal. 

L'Església haurà d’iniciar els seus germans —sacerdots, religiosos i laics— en 

aquest «art de l'acompanyament», perquè tots aprenguin sempre a treure's les 

sandàlies davant la terra sagrada de l'altre (cf. Ex 3,5). Hem de donar al nostre 

caminar el ritme guaridor de proximitat, amb una mirada respectuosa i plena de 

compassió però que al mateix temps curi, alliberi i encoratgi a madurar en la 

vida cristiana (EG 169). 

 L’acompanyament espiritual ha de portar més i més a Déu, en qui podem assolir 

la vertadera llibertat. Alguns es creuen lliures quan caminen al marge de Déu, 

sense advertir que es queden existencialment orfes, desemparats, sense una llar 

on retornar sempre. Deixen de ser pelegrins i es converteixen en errants, que 

giren sempre entorn de si mateixos sense arribar enlloc (EG 170). 

 Més que mai necessitem homes i dones que, des de la seva experiència 

d'acompanyament, coneguin els processos on hi abunda la prudència, la 

capacitat de comprensió, l'art d'esperar, la docilitat a l'Esperit, per cuidar entre 
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tots les ovelles que se'ns confien dels llops que intenten disgregar el ramat. 

Necessitem exercitar-nos en l'art d'escoltar, que és més que sentir. Primer que 

res, en la comunicació amb l'altre, és la capacitat del cor que fa possible la 

proximitat, sense la qual no hi ha un veritable trobament espiritual. L'escolta ens 

ajuda a trobar el gest i la paraula oportuna que ens desinstal·la de la tranquil·la 

condició d’espectadors. Només a partir d'aquesta escolta respectuosa i 

compassiva es poden trobar els camins d'un genuí creixement, despertar el desig 

de l'ideal cristià, les ànsies de respondre plenament a l'amor de Déu i l'anhel de 

desenvolupar el millor que Déu ha sembrat en la pròpia vida (EG 171) 

 Un bon acompanyant no consent els fatalismes o la pusil·lanimitat. Sempre 

invita a voler curar-se, a carregar la llitera, a abraçar la creu, a deixar-ho tot, a 

sortir sempre novament a anunciar l'Evangeli. La pròpia experiència de deixar-

nos acompanyar i guarir, capaços d'expressar amb total sinceritat la nostra vida 

davant el qui ens acompanya, ens ensenya a ser pacients i compassius amb els 

altres i ens capacita per trobar les maneres de despertar la seva confiança, la seva 

obertura i la seva disposició per créixer (EG 172). 

 L'autèntic acompanyament espiritual sempre s'inicia i es porta endavant en 

l'àmbit del servei a la missió evangelitzadora... Els dóna criteris per a la vida 

personal i per a l'acció pastoral (EG 173). 

 No sols l'homilia ha d'alimentar-se de la Paraula de Déu. Tota l'evangelització 

està fundada sobre ella, escoltada, meditada, viscuda, celebrada i testimoniada. 

Les Sagrades Escriptures són font de l'evangelització. Per tant, cal formar-se 

contínuament en l'escolta de la Paraula. L'Església no evangelitza si no es deixa 

contínuament evangelitzar. És indispensable que la Paraula de Déu «sigui cada 

cop més el cor de tota activitat eclesial». La Paraula de Déu escoltada i 

celebrada, sobretot en l’Eucaristia, alimenta i reforça interiorment els cristians i 

els fa capaços d'un autèntic testimoniatge evangèlic en la vida quotidiana (EG 

174) 

 L'evangelització requereix la familiaritat amb la Paraula de Déu i això exigeix a 

les diòcesis, parròquies i a totes les agrupacions catòliques, proposar un estudi 

seriós i perseverant de la Bíblia, així com promoure la seva lectura orant 

personal i comunitària. Nosaltres no busquem a les palpentes ni necessitem 

esperar que Déu ens dirigeixi la paraula, perquè realment «Déu ha parlat, ja no 

és el gran desconegut sinó que s'ha mostrat». Acollim el sublim tresor de la 

Paraula revelada (EG 175) 
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