XVIII Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi
Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears
Seminari Conciliar de Barcelona – 5-6 de juliol de 2019
EXPERIÈNCIA DE LA CATEQUESI EN FAMÍLIA A LA PARRÒQUIA SANTA EULÀLIA DE
VILAPICINA (BARCELONA)
INTRODUCCIÓ
Per començar a parlar de la catequesi en família que fem a la Parròquia Santa Eulàlia de
Vilapicina vull començar donant la informació bàsica que ens pot ajudar a fer-nos una idea
més exacta:
Persones que acompanyem:
INFÀNCIA

Edat

Núm. grups (persones) - catequistes

Desvetllament en la fe

0-6 anys

2 (Variable) - 5

Catequesi en família 1er
Pares 1er
Catequesi en família 2on
Pares 2on

7-9 anys

3 grups (34) - 4
1 grups (25) - 1
4 grups (45) - 8
1 grup (30) - 1

Confirmació 1
Confirmació 2
Confirmació 3

9-11 anys
10-12 anys
11-13 anys

ADOLESCÈNCIA

Edat

Núm. grups (persones)

Edge

11-13 anys

Life Teen

14-16 anys

1 grup (20) 1
- 7 (per tots)
1 grup (22) 2

JOVENTUT

Edat

Núm. grups (persones)

+18

17-27 anys

1 grup (10) - 1

8-10 anys

1 grup (13) - 1
1 grup (9) - 1
(12 nens, integrat a Edge)

Totals: 28 catequistes, 55 pares, 10 joves, 30 adolescents, 101 infants.
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12 adolescents han rebut la confirmació enguany. Havien fet 1er i 2on de confirmació en la etapa d’infància.
11 adolescents es preparen per rebre la confirmació. No han participat en la etapa d’infància. 6 estan en el 2on
any i 5 en el 1er.
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Organització:
Coordinador general
Coordinadora d’Infància (reunió setmanal amb el coordinador general)
Coordinador d’adolescència (reunió trimestral amb els anteriors)
Coordinació de tots els catequistes d’infància (reunió mensual, 8 en total)
Coordinació dels catequistes d’infància per nivells (reunió mensual)
Coordinació dels catequistes d’adolescència (variable)
Formació dels catequistes:
Alguns catequistes (els que poden) participen en les Jornades de Formació per a Catequistes
(SIC), les Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi (SIC) i a la Setmana
catequètica (Prov. Ecles. Barcelona).
L’estructura de una sessió ordinària és:
11:00h
11:15h
12:30h
12:40h
12:45h
13:00h
13:45h

Acollida i pregària
Treball per grups
Trobada al pati
Els acòlits van a l’església sense els pares.
La resta, per grups acompanyats pel catequista, va a l’església en clima de pregària.
Celebració de l’Eucaristia
Acomiadament

Sessions extraordinàries:
Sessió conjunta pares-fills a l´Advent
Missa del Pollet
Festa infantil Sta. Eulàlia (12 març)
Sessió conjunta pares-fills a la Quaresma
Festa final de curs
Avaluacions:
Me ha servido para mi formación
Me ha servido para aumentar mi fe
Conozco más a las demás familias
Me ayuda a valorar mejor la misa
He aprendido cosas que no sabía
Me anima a comprometerme más con los demás
Me ha gustado el catequista
Siento que lo necesito
MEDIA

Primero
8,60
9,06
6,88
8,81
8,06
8,69
9,38
8,69

Segundo
8,38
8,38
7,26
8,11
8,55
7,95
9,38
8,74

Todos
8,47
8,68
7,09
8,43
8,33
8,29
9,38
8,71

8,52

8,34

8,43
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IDEES CLAU
COMPLEXITAT – NO TENIR POR
La realitat d’avui en dia és molt complexa. Cada any és diferent. Encara que cada any acollim
a un número significatiu d’infants per a la iniciació cristiana, també venen d’altres edats (joves,
adults).
El que tenim clar és que hem d’acollir sempre a la persona i de donar la millor resposta amb
les persones que som. Encara que passem nervis a principi de curs, sempre l’Esperit és
provident amb nosaltres.
Això em convida a parlar d’una actitud que hem de tenir els cristians: no hem de tenir por. És
possible vèncer aquesta por si estem units al Senyor.
No em refereixo a no tenir por per si aquest any no tindrem tants nens, o suficients
catequistes... no. Hem refereixo a que hem de tenir molt clar que volem oferir a les famílies
encara que sigui exigent. Nosaltres oferim formació, pregària, celebració comunitària de
l’eucaristia per aconseguir que les famílies tinguin familiaritat amb Crist.
Ser cristià és exigent necessàriament, ja que seguim qui va morir a la creu. Moltes vegades
deixem de fer coses perquè creiem que igual és massa per la gent... i, si no ens donem compte,
al final som nosaltres qui aigualim l’Evangeli que busquen aquells que truquen a la nostra
porta.
Un exemple d’això és la catequesi dels pares. Venen dos anys obligats a la catequesi en família.
Lògicament si a la majoria els preguntessin si prefereixen no venir, gairebé ningú vindria. Però
les avaluacions anònimes de fi de curs ens confirmen que si aprofiten el temps que estan a la
parròquia, al final ho valoren molt positivament.
Mateu 10,26-31:
26
»Per tant, no tingueu por de tots ells, perquè no hi ha res de secret que no s’hagi de
revelar, ni res d’amagat que no s’hagi de saber. 27 Allò que us dic en la fosca, digueu-ho
a plena llum, i allò que sentiu a cau d’orella, pregoneu-ho des dels terrats. 28 I no tingueu
por dels qui maten el cos però no poden matar l’ànima; temeu més aviat el qui pot fer
que l’ànima i el cos es consumeixin a l’infern. 29 ¿No es venen dos ocells per una
moneda? Doncs bé, ni un de sol no cau a terra si no ho permet el vostre Pare. 30 I pel
que fa a vosaltres, fins i tot els cabells, us té comptats. 31 Per tant, no tingueu por:
vosaltres valeu més que tots els ocells.
I crec que ha arribat el moment de comprendre que som sal, llevat... si per exigir algú una
mica aquest no es vol sumar, potser és millor així que si diluïm l’experiència de Déu i que al
final no signifiqui res per a ningú.
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Mt 5,13:3
13
»Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja
no és bona per a res, sinó per a llençar-la fora i que la gent la trepitgi.
Pensem que el que busca la gent és una vida exigent, sòlida, autèntica, amb sentit... encara
que, al principi no siguin conscients. No tinguem por d’oferir-la. No llevem el gust de la sal
nosaltres mateixos.
EXIGÈNCIA – FLEXIBILITAT
Molt lligat amb lo anterior són aquestes dues idees més.
Ja hem dit que tot és complex. Moltes són les circumstàncies que passen durant el curs. Cada
família pot tenir situacions que cal tenir en compte.
Davant d’això no em de tenir por en ser exigents. Si els pares han de venir, s’ha d’informar bé
en el moment de la inscripció i el primer dia (i sempre que es pugui) s’ha d’insistir en el sentit
de la catequesi en família.
Però al mateix temps hem de ser flexibles. Si un noi falta molt, ha de recuperar les sessions
d’alguna manera... Ara bé si hi ha una justificació objectiva (p. ex. que el pare separat no vol
que faci catequesi i, per tant, quan està amb ell no ve, pot ser prudent no exigir-ho).
Joan 14,15-17:
15
»Si m’estimeu, guardareu els meus manaments, 16 i jo pregaré el Pare, que us donarà
un altre Defensor perquè es quedi amb vosaltres per sempre. 17 Ell és l’Esperit de la
veritat, que el món no pot acollir, perquè no és capaç de veure’l ni de conèixer-lo: sou
vosaltres qui el coneixeu, perquè habita a casa vostra i estarà dins de vosaltres.
És evident que no podem obligar a punta de pistola a venir a catequesi... però si una família a
meitat de curs no està complint amb el que es van comprometre, llavors se’ls ha de fer saber
que o bé s’han d’esforçar o bé trobar una altra parròquia que pugui adaptar-se millor a les
seves necessitats.
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Aquest passatge continua el de les Benaurances:
1
En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s’assegué, i se li acostaren els deixebles. 2 Llavors, prenent
la paraula, començà a ensenyar-los dient:
3
—Feliços * els pobres en l’esperit, perquè d’ells és el Regne del cel.
4
»Feliços els qui ploren, perquè seran consolats.
5
»Feliços els humils, perquè posseiran la terra.
6
»Feliços els qui tenen fam i set de ser justos, perquè seran saciats.
7
»Feliços els compassius, perquè seran compadits.
8
»Feliços els nets de cor, perquè veuran Déu.
9
»Feliços els qui treballen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu.
10
»Feliços els perseguits pel fet de ser justos, perquè d’ells és el Regne del cel.
11
»Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota
mena de calúmnies. 12 Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. També
així van perseguir els profetes que us han precedit.
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De vegades pot ser complicat parlar amb els mares. Si uns pares no volen formar part de la
comunitat (no és el mateix si no poden, o tenen una vida familiar complicada...) igual se’ls ha
de convidar a fer aquest camí en un altre moment o en un altre camí. Han de saber que no
ens és igual si participen o no de l’itinerari que proposem.
Mt 10,14:
14
Si no us acullen ni escolten les vostres paraules, sortiu d’aquella casa i d’aquella
població i espolseu-vos la pols dels peus.
IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES
Els nens venen aprox. 16 sessions durant un curs. Això vol dir que estan a la parròquia aprox.
20 hores de catequesi i 12 hores a missa (si només venen el dia que tenen catequesi). Si
vinguessin gairebé tots els diumenges estaríem parlant de 36 hores a missa (més les 20 de
catequesi).
Això objectivament és molt poc. Quantes hores estan els infants davant una pantalla (TV,
mòbil, ordinador, tablet...)? Quantes hores estan a l’escola? Quantes hores estan fent esport?
Quantes hores estan en família?
Crec que estem d’acord en que avui en dia si la família, com ha fet sempre, no transmet la fe...
des de la parròquia ho tenim molt més difícil.
És cert que tots estem molt enfeinats; que els pares treballen; que tots anem molt atrafegats...
estem cansats i no volem complicar-nos més la vida.
El problema és que ser cristià ens complica la vida. Si no exigim uns mínims... les famílies
tendiran a no fer el que seria normal. Hem trobat una perla i estem disposats a vendre-ho tot
per aconseguir-la...
Deuteronomi 6,4-7:
4
»Escolta, Israel: el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’únic. 5 Estima el Senyor, el teu
Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb totes les forces. 6 Grava en el teu cor les
paraules dels manaments que avui et dono. 7 Inculca-les als teus fills; parla’n a casa i tot
fent camí, quan te’n vagis al llit i quan et llevis. 8 Lliga-te-les a la mà com un distintiu,
porta-les com una marca entre els ulls. 9 Escriu-les als muntants de la porta de casa teva
i dels portals de la ciutat.
Hem de capacitar els pares perquè puguin transmetre la fe...
Mt 13,45-46:
45
»També passa amb el Regne del cel com amb un mercader que busca perles fines: 46
quan en troba una de gran valor, va a vendre tot el que té i la compra.)
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EXPERIÈNCIA DE DIUMENGE
Què és el que seria normal? Des de sempre els cristians han cuidat molt el diumenge.
Últimament això s’ha perdut una mica... cal recuperar l’experiència de diumenge, sense por.
Pot semblar molt dedicar gairebé tot el matí del diumenge a la parròquia... i potser ho és. Però
no és el que fan els cristians? Es reuneixen des de sempre el diumenge en comunitat per
trobar-se amb Jesús.
No es tracta només d’anar a missa... es tracta de la trobada de la comunitat, de la pregària en
comú, de la formació compartida, de la vida amb el Senyor i amb el poble que el segueix.
Fets dels Apòstols 2,42-47:
42
Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió
fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries. 43 Per mitjà dels apòstols es feien molts
prodigis i senyals, i la gent sentia un gran respecte. 44 Tots els creients vivien units i tot
ho tenien al servei de tots; 45 venien les propietats i els béns per distribuir els diners de
la venda segons les necessitats de cadascú. 46 Cada dia eren constants a assistir
unànimement al culte del temple. A casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment
amb joia i senzillesa de cor. 47 Lloaven Déu i eren ben vistos de tot el poble. I cada dia el
Senyor afegia a la comunitat els qui acollien la salvació.

Mn. Alberto Para
Director del Secretariat diocesà de catequesi
Adscrit a la Parròquia Sta. Eulàlia de Vilapicina
Arquebisbat de Barcelona
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