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Catequistes de la Vall del Ges

«Què és la Catequesi?»

Rocaprevera, 18 de novembre de 2011

1. Introducció

S L’assemblea interparroquial el maig passat va aprovar aquestes resolucions:

III. PROPOSTES PER A LA MISSIÓ DE LA PARAULA DE DÉU I LA FORMACIÓ

El grup de Catequesi diu que són ben conscients que formen persones en una
matèria que ja no forma part de la vida quotidiana; que cal començar des de nivells
molt baixos de coneixement religiós i que cal que hi hagi més base pedagògica
–nova– per a fer-ho.

Segurament que cal canviar l’enfocament perquè el model actual veiem que no
acaba de funcionar. I la catequesi de Confirmació requereix una reflexió i
re-estructuració a fons.

Es podrien promoure trobades entre catequistes de la Vall del Ges per intercanviar
experiències i fer accions conjuntes.

6 Els animem a què duguin a terme aquesta reflexió sobre la Catequesi sense por.

7 Caldria proposar un catecumenat d’adults per a donar l’oportunitat de ser
batejat i/o confirmat a qualsevol edat?

8 Cal fer més coses de formació religiosa per a les famílies, per a la gent jove, per
als infants…

Cal fer treballs sistemàtics sobre temes que interessi aprofundir (sagraments…),
i tractar temes d’actualitat i fer seminaris amb material previ.

S Una petita comissió que ho ha treballat.

S Això d’avui és només una primera introducció.

S Mirarem de fer una reflexió per trimestre.

2. Què és la Catequesi? Com comença la Catequesi?

S El fonament bíblic: el text paradigmàtic d’Emaús (Lc 24,13-35). A part, al final.

S També cal veure Ac 8,26-40, la missió que fa el diaca Felip.

S La Catequesi és, doncs,

• una “instrucció oral”, a qui no ho coneix o del que no coneix,

• de tota la història de la salvació,

• del que creu l’Església,

• que prepara per a ser iniciat (els sagraments),

• que introdueix en la comunitat de l’Església,

• que afecta als coneixements i a les actituds en la vida,

• que “explica” els sagraments (els misteris): catequesi mistagògica.

• que parteix de qui rep la instrucció i de les seves circumstàncies,

• i del món en què es fa la instrucció,
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• i de la comunitat que ho fa.

S La catequesi i la resta de la funció d’ensenyar de l’Església. La predicació.

3. Petita història de la Catequesi

S Els Catecumenats i les seves etapes:

• pre-catecumenat

• inscripció

• temps de catecumenat “escoltant”

• elecció

• temps previ (quaresma) “elegits”

• Iniciació (Vetlla Pasqual)

• Setmana de Pasqua: Catequesis Mistagògiques. “Neòfits”

S Exemples:

• La Tradició apostòlica d’Hipòlit.

• El Catequitzar amb alegria de sant Agustí.

S La formació del Credo.

S El problema de l’ortodòxia i de l’heretgia.

S El pas a la doctrina i a la moral.

S L’elaboració dels catecismes.

4. La problemàtica “avui”

S Una exhortació apostòlica extraordinària: L’Evangelii nuntiandi de Pau VI, publicada
el 1975. L’evangelització en el món contemporani (=EN).

• En el número 14 diu:

«Volem confirmar una vegada més que el deure d’evangelitzar tots els homes
constitueix la missió essencial de l’Església», una tasca i una missió que els
canvis vastos de la societat actual fan encara més urgents. Evangelitzar és, en
efecte, la gràcia i la vocació pròpia de l’Església, la seva identitat més profunda.
Existeix per a evangelitzar, és a dir, per a predicar i ensenyar, ser canal del do
de la gràcia, reconciliar els pecadors amb Déu, perpetuar el sacrifici de Crist en
la santa missa, memorial de la seva mort i de la seva resurrecció gloriosa.»

• En el número 24 diu:

«En acabar aquestes consideracions sobre el sentit de l’evangelització, hem de
formular una darrera observació que creiem il·luminadora per a les reflexions
següents. L’evangelització  hem dit  és un pas complex, amb elements variats:
renovació de la humanitat, testimoniatge, anunci explícit, adhesió del cor,
entrada en la comunitat, acolliment dels signes, iniciatives d’apostolat. Aquests
elements poden semblar contrastants i àdhuc exclusius. Són, en realitat,
complementaris i mútuament enriquidors. Cal mirar sempre cadascun d’ells
integrat amb els altres. El mèrit del recent Sínode ha estat d’haver-nos invitat
constantment a compondre aquests elements, més que no pas a oposar-los
entre ells, per tal de tenir la plena comprensió de l’activitat evangelitzadora de
l’Església. És aquesta visió global que ara volem exposar, tot examinant el
contingut de l’evangelització, els mitjans d’evangelitzar, i precisant a qui
s’adreça l’anunci evangèlic i qui té avui l’encàrrec de fer-ho.»



3

• I concretant-ho en la catequesi, en el n. 44:

«A propòsit de l’evangelització, un mitjà que no pot ser negligit és
l’ensenyament catequètic. La intel·ligència, sobretot tractant-se d’infants i
d’adolescents, necessita aprendre, mitjançant un ensenyament religiós
sistemàtic, les dades fonamentals, el contingut viu de la veritat que Déu ha
volgut transmetre’ns i que l’Església ha procurat d’expressar d’una manera cada
vegada més perfecta al llarg de la seva història. Ningú no impugnarà que aquest
ensenyament s’ha d’impartir amb la finalitat d’educar les habituds de la vida
cristiana i no per estancar-se en un pla merament intel·lectual. Amb tota
seguretat, l’esforç d’evangelització guanyarà molt en el pla de l’ensenyament
catequètic donat per l’Església en les escoles on això és possible, en tot cas en
les llars cristianes, si els catequistes disposen de textos apropiats, posats al dia
sàviament i amb competència, sota l’autoritat dels bisbes. Els mètodes hauran
de ser adaptats a l’edat, a la cultura, a la capacitat de les persones, tot cercant
sempre de fixar en la memòria, la intel·ligència i el cor, les veritats essencials
que hauran d’impregnar tota la vida entera. Cal, sobretot preparar bons
catequistes –catequistes parroquials, instructors, pares– desitjosos de
perfeccionar-se en aquest art superior, indispensable i exigent que és
l’ensenyament religiós. Per altra banda, sense que calgui negligir de cap manera
la formació dels infants, hom va observant que les condicions actuals fan cada
vegada més urgent l’ensenyament catequètic sota la modalitat d’un
catecumenat per a un gran nombre de joves i adults que, tocats per la gràcia,
descobreixen a poc a poc el rostre del Crist i senten la necessitat de
lliurar-se-li.»

S El Directori General per a la Catequesi

S El Catecisme de l’Església Catòlica

S Els altres documents que han anat sortint.

S El Catecumenat avui.

5. Quin treball hauríem de continuar fent?
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Catequistes de la Vall del Ges
Rocaprevera, 18 de novembre de 2011

EVANGELI DE SANT LLUC

Aquell mateix diumenge,
dos dels deixebles de Jesús
se n’anaven a un poble

anomenat Emaús, a onze
q u i l ò m e t r e s  d e
Jerusalem,

i conversaven entre ells
comentant  aquests
incidents.

Mentre conversaven i discutien,
Jesús mateix els aconseguí i

es posà a caminar amb
ells,

però Déu impedia que els seus
ulls el reconeguessin.

Ell els preguntà:
«¿De què discutiu entre

vosaltres tot caminant?».

Ells s’aturaren amb un posat trist,
i un dels dos, que es deia

Cleofàs, li respongué:
«De tots els forasters que hi havia

aquests dies a Jerusalem, ¿ets
l’únic que no saps el que hi ha
passat?».

Els preguntà:
«¿Què?».

Li contestaren:
«El cas de Jesús de Natzaret.
S’havia revelat com un profeta

poderós en obres i en
paraules davant Déu i el
poble.

Els grans sacerdots i les
autoritats del nostre
poble l’entregaren perquè
fos condemnat a mort i
crucificat.

Nosaltres esperàvem que ell
seria el qui hauria
alliberat Israel.

ALGUN PETIT COMENTARI

I. Cap a Emaús, d’esquena a
Jerusalem: L’ANUNCI

És “diumenge” i no ho saben.
Però són “dos” a caminar.
Caminen d’esquena a Jerusalem, de

cara a no saben on (Emaús?).

Però “conversen”, comenten,
dialoguen, no poden parar la
inquietud del seu cor

Perquè hi ha “conversa” i “discussió”,
Jesús els pot aconseguir.

Quants marxaven sense “dir res”?
A Jesús no se’l pot reconèixer

“d’entrada”; cal procés, itinerari,
temps i perdre-hi el temps,
acompanyament, comprensió,
diàleg…

Cal fer preguntes; cal ajudar a què
cadascú es formuli les preguntes;
i cal ajudar a què les preguntes
puguin ser ben formulades.

Només es pregunta bé quan es
pressuposa que hi pot haver
resposta.

Hi ha preguntes que comporten
“tristor”. I hi ha tristors bones i
necessàries.

I les preguntes són interpelAladores a
nivell personal de qui les ha
suscitat.

L’actitud de comprensió, d’acolliment,
comença per saber on està situat
l’altre, des d’on pensa, des d’on
em parla, des d’on formula les
seves preguntes o els seus
silencis.

Jesús de Natzaret “és un cas”.
Un cas que es pot explicar perquè

cadascú el comprèn des del seu
horitzó per equivocat o allunyat
que estigui.

És que Déu mateix “és un cas”.
I cadascú l’explica i el comprèn des del

seu horitzó, equivocat o allunyat,
però és el seu.

Aquesta comprensió -vulguem o no-
ens afaiçona la vida: “nosaltres
esperàvem…”

Esperàvem alliberament perquè ja hem
comprès que nosaltres mateixos
no ens podem “alliberar”, no ens
podem pas “salvar”.

I NOSALTRES, AVUI?

Evangelitzar…

Ja no acostumem a comptar amb el
valor del diumenge per ell tot sol.

Ha acabat l’ambient homogeni. La gent
no ve amb la normalitat amb què
ho feia.

La nostra gent sovint “no sap on va”.

Costa molt avui que hi hagi veritable
“conversa”.

Normalment es fan “debats” i s’opina”,
però no “es pensa”.

Ajudem a “conversar”? A “pensar”?
I nosaltres, ja “conversem” i “pensem”

entre nosaltres?

Ajudem a què la gent es faci
preguntes? I que se les faci “bé”?

Tractem la gent en moments de molta
joia i en moments de molta
tristor; en som conscients?

Ens cal partir d’on són la gent.
El valor de l’acolliment.
Què és l’acolliment?

També la nostra gent “s’equivoca”
sovint quan pensa i parla de Jesús
i de Déu.

(Com nosaltres també ho devem fer)

A la nostra gent i a nosaltres ens cal
esperança. Ens n’adonem que
hem de ser font d’esperança?

El nostre ANUNCI, avui, cal que
comenci per tot aquest procés.
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Ara, de tot això ja fa tres dies.

És cert que unes dones del
nostre grup ens han
esverat:

han anat de bon matí al
sepulcre, no hi han trobat
el cos,

i han vingut a dir-nos que fins
i tot se’ls han aparegut
uns àngels i els han
assegurat que ell és viu.

Alguns dels qui eren amb
nosaltres han anat al
sepulcre i ho han trobat
tot exactament com les
dones havien dit,

però a ell, no l’han vist pas».

Ell els digué:
«Sí que us costa d’entendre!
Quins cors tan indecisos a

creure tot allò que havien
anunciat els profetes!

¿No havia de patir tot això el
Messies abans d’entrar en
la seva glòria?».

Llavors, començant pels llibres de
Moisès i seguint els de tots els
profetes,
els exposava els llocs de les

Escriptures que es
referien a ell.

Mentrestant s’acostaven al poblet
on es dirigien
i ell va fer com si seguís més

enllà.

Però ells el forçaren pregant-lo:

«Queda’t amb nosaltres
que ja es fa tard
i el dia ha començat a

declinar».

Jesús entrà per quedar-se amb ells.

Quan s’hagué posat amb ells a
taula,
prengué el pa,
digué la benedicció,
el partí
i els el donava.

En aquell moment se’ls obriren els
ulls i el reconegueren,
però ell desaparegué.

Però sovint perdem l’esperança: “ja fa
tres dies”.

En la “tristor” i la “desesperança”, hi ha
un “record”, ressona un “anunci”.

Esclata un testimoni llunyà (perquè se
n’han allunyat).

El testimoni s’ha gravat en el cor,
encara que no n’hagin fet gens de
cas.

El testimoni és d’un grup, i d’un grup
poc fiable (unes dones…, uns
àngels…, alguns dels nostres… que
no l’han vist pas).

II. A prop d’Emaús: LA PARAULA

La comprensió de la dificultat humana
per a creure: “sí que us costa…”

Un “retret” fet des de l’estimació
aconseguida.

La dificultat compartida del problema
del mal.

El primer pas de Catequesi.
Un itinerari fet per ordre: “començant

per…”
Un itinerari que ajuda a desfer el camí

invers que han estat fent,
l’embolic en què s’han posat.

Jesús “sempre va més enllà”, però
sempre “és aquí” en cada Emaús
particular, el de cadascú encara
que no ho sàpiga.

S’ha suscitat la pregària més
espontània, la que “vol forçar
Déu”.

Una pregària que pot ser ben “errònia”:
encara no saben a qui l’adrecen;
encara els és un desconegut.

És la pregària del “declinar el dia” de la
vida del qui prega.

I es queda amb ells (encara que potser
no s’ho mereixin).

III. A Emaús, EL SAGRAMENT

És l’Eucaristia, que comença per la
“fracció del pa”, del seu pa.

I, malgrat tot, els el dóna.

Ja el poden reconèixer.
Però no se’l poden quedar.
Perquè el seu lloc és un altre.

I retorna el diàleg.

Els hem donat “elements de record”?
Les “respostes” que donem són

capaces de ser recordades?

El que els diem pot ser llegit com a
contes o com a “bons relats”? Són
curts o llargs? Són d’infants o
d’adults?

Som conscients que creure “costa”?
Que per a fer-ho sovint calen
“excuses”?

Ho sabem que creure es fa sovint fora
de lloc? I que hi ajuda molt la
topada amb el problema del mal?

Ajudem a comprendre la PARAULA? La
presentem com a resposta a la
vida?

Les nostres paraules, conviden a “anar
més enllà”?

El que diem, convida a la pregària?
Acollim la pregària espontània, encara

que sigui mal formulada?

La nostra “fracció del pa”, i del temps,
i de la vida, i de…
Ajudem i acompanyem en la dificultat

de les primeres EUCARISTIES?
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I es deien l’un a l’altre:
«¿No és veritat que els

nostres cors s’abrusaven
dins nostre mentre ens
parlava pel camí i ens
obria el sentit de les
Escriptures?».

Llavors mateix s’alçaren de taula
i se’n tornaren a Jerusalem.

Allà trobaren reunits els onze
i tots els qui anaven amb ells,

que deien:

«Realment el Senyor ha ressuscitat
i s’ha aparegut a Simó».

Ells també contaren el que els
havia passat pel camí,
i com l’havien reconegut quan

partia el pa.

Però ha canviat de to: “¿No és
veritat…?

Ja es poden “alçar”. S’ha acabat la
tristor i la desesperança.

Ja poden fer el camí del retorn.
El camí que va d’Emaús a Jerusalem,

que no és pas fàcil: ja és de nit.

IV. A Jerusalem, la comunitat
reunida. LA FE DE L’ESGLÉSIA

Eren els onze, i “els qui anaven amb
ells…

La seva paraula, s’ha tornat Paraula de
fe, de la fe de l’Església.

La fórmula de fe me la dóna l’Església.
Ella n’és el punt de referència: el paper

del ministeri.

La comunitat, l’Església, lloc de diàleg.
Lloc d’escalf, de llum, de fe i, sobretot,

d’esperança.
Lloc de “partir el pa”.
Lloc de partida cap a tots els nous

Emaús de cadascú de la mateixa
comunitat i els de tots els homes
i dones del món.

L l oc  de  f e r -ho  poss ib l e ,
organitzadament.

Lloc de servei, a dintre i a fora.
Lloc de la Paraula, del Sagrament, de la

Comunió (comunitat)

Ajudem i acompanyem en els primers
diàlegs des de la fe?

Ajudem a “escalfar el cor” de la gent?
Són càlides les nostres ofertes?

Els camins del retorn i les seves
dificultats.

La superació de les excuses amb altres
excuses.

…de manera CORRESPONSABLE

El ministeri i els ministeris i serveis: la
corresponsabilitat.

La nostra fe i la nostra pregària.
La comunitat càlida.
La comunió en acte.
La caritat viscuda.


