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Reflexió sobre la Catequesi Abril 2018

1. Sobre la situació que tenim ara…

S Ja n’hem assenyalat canvis:

• Del nostre món

• Dels nens/es

• Dels pares

• Dels avis

• Del ritme de vida i d’activitats extra-escolars.

• I tots els que provenen de situacions familiars irregulars.

S La ignorància religiosa i la incultura religiosa.

• La cultura ens va en contra, però potser no té el caràcter beligerant que havia
tingut en altres moments.

S S’ha trencat la cadena de transmissió de la fe,

• tant dels continguts,

• com de les pregàries,

• com de la vivència religiosa.

S I el “desert” religiós en l’escola. I en la societat.

• Però en canvi hi ha una pluralitat religiosa com mai en l’ambient social.

S El paper tan especial dels mitjans de comunicació social,

• perquè representen una manera de ser del món,

• i perquè no saben transmetre res a nivell religiós que no sigui “espectacle”.

S Però no comporta més coneixement…

S Potser pors, prevencions, rebuig, aïllament…?

S Per què és mantenen els que es mantenen?

2. Tenim el ministeri de la catequesi

S És a dir, la comunitat cristiana ens encarrega

• transmetre la fe,

• perquè ens vénen sense aquesta premissa definida,

• i amb un “desert” cultural

S tot i que “només” hauríem de preparar per a la recepció d’uns sagraments:

• la primera vegada que es participa a l’eucaristia,

• i la recepció tan conscient com sigui possible de la confirmació.

S Tenint present que per als altres sagraments la comunitat ja té altres maneres de
preparar-ho.

S Sabent que hi ha un altre camp, els dels pares, que fins ara ens anava bé i que ara
ja ens sobrepassa.
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3. Què hem de fer i què podem fer en la situació que vivim

S Ens cal optar perquè tot no ho podem pas fer, i perquè no podem pas canviar les
coses del món.

• Donem coneixements, pregàries, ritus…

• Potser ho fem tot molt amb una metodologia escolar, i encara amb una
metodologia que avui ja no fa ni l’escola.

• Només evangeli, o antic testament (història sagrada), o història de l’església
inicial (actes i Pau)…

• Iniciem a la missa i als sagraments, en la teoria i/o en la pràctica

• Treballem amb els pares o només amb els nens/es

• Com treballem les preguntes més humanes que estan a la base de la fe

S Hem d’aprendre a veure amb quina mentalitat els pares ens porten els seus fills,

• i amb quina mentalitat ens veuen ells a nosaltres i a la catequesi en general.

S Quines altres coses ens caldria preveure en la parròquia?

4. Sobre coses pràctiques

S El ritme del curs de primer (una vegada al mes)? El treball amb els pares?

S El ritme del curs de segon?

S Els materials que estem fent servir per a cada curs?

S Altres materials i/o altres dinàmiques?

S Sobre la missa familiar:

• l’esquema que es fa és l’adequat? I el ritme?

• els elements són correctes o els hem de revisar?

S Sobre el treball amb els pares:

• és el que correspon?

S sobre la dinàmica de la confirmació:

• hem de pensar i/o canviar coses del que fem,

• o hem de prendre-hi altres opcions?

5. Ens cal ser més kerigmàtics?

S És a dir, no hem de retrocedir fins a fer un veritable “primer anunci” de Jesús a la
gent -que ho desconeix-, abans de fer grans continguts de catequesi, o tot fent-ho?

S Tot això és molt nou,

• Com ens hi formem?

• Com ens hi deixem ajudar?

S Quina “saviesa” ens caldria tenir?

Recursos a www.recursosfecc.cat


