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HEM ACABAT UN ALTRE
CURS DE CATEQUESI

Aquests dies amb les primeres comunions acaba un nou any de catequesi.
Són encara molts els pares que demanen la catequesi pels seus fills, però les
nostres catequesis es mouen entre llums i ombres. D’una banda la catequesi
d’infants sol acabar amb les primeres comunions i això sempre ha de ser una
alegria per les nostres comunitats parroquials però per altra banda no són
pas pocs els pares que aquest final de catequesi els és només una fita en la
vida dels infants i acostuma a ser una festa familiar ben esperada per moltes
famílies, però aquí sol acabar tot. D’aquí les nostres llums i ombres. D’altra
banda també veiem alguns pares que es preocupen de veritat per la catequesi

dels seus fills i creuen que els valors de l’Evangeli encara tenen moltes coses
per dir-nos avui. El paper dels pares és primordial en la catequesi.
Què pretenem en la catequesi?
Tots hem sentit més d’una vegada aquella paràbola de Jesús, del sembrador que sembra i la llavor va caient uns grans al camí, altres en terreny rocós,
altres enmig d’espines, però si és un bon sembrador la majoria dels grans han
de caure en bona terra, i si la terra està preparada donarà fruit.
La catequesi vol ser això. Els nens i nenes van creixent, cal despertar-los
en la fe i això s’hauria de fer des de casa, pares, avis, padrins... Un segon
pas seria iniciar a la vida cristiana, d’això s’ocupa la catequesi, procurant
ensenyar-los qui és Jesús, com ens ha de moure l’amor i com fem part de
la gran família de l’Església. Un tercer pas que es va adquirint al llarg dels
anys, no només en la catequesi, és convertir la fe en una cosa ben personal,
ben fonamentada i ben viscuda.
Com fem la catequesi?
Cada parròquia i cada catequista té les seves particularitats, seguint tots
un mètode comú. Cada nen rep la catequesi una hora per setmana i cal que
participin també en misses més adaptades a ells que les anomenem “misses
familiars”.
També es fan altres activitats: A la parròquia de Sant Pau es combina
catequesi amb un esplai que s’anomena “El niu”, altres vegades es fan sortides, cantant Nadales o celebrant les trobades de final de curs.
També mirem de fer algunes trobades amb els pares i mares dels infants
per tal que ells també tinguin part activa en la catequesi i no en quedin gens
al marge.
I la catequesi de Confirmació?
És un gran repte que tenim en les nostres parròquies, són molt pocs els
que s’apunten a fer aquesta catequesi. Caldrà trobar mitjans perquè desvetllem aquesta catequesi que des de fa uns anys està més aviat adormida. Amb
el sagrament de la Confirmació s’acaba tota la catequesi d’iniciació cristiana,
per tant és un bon complement de tot els passos donats en el camí de la fe
que començava amb el Baptisme, passava per l’Eucaristia i necessàriament
hauria de culminar amb la Confirmació.

Caldrà que tots els adolescents i joves que es vulguin confirmar ho facin
saber a cada una de les parròquies i així anar trobant camins per rebre aquest
sagrament.
Joan Serrabassa

DE CARA EL CURS QUE VE
Els dies de la catequesi, si no hi ha algun canvi d’última hora seran:
— A la parròquia de Santa Maria els dilluns o dijous, els que ja han
fet un any de catequesi i els dimarts o dimecres els que fan el primer
any de catequesi, que correspon a nens i nenes de segon de primària.
Els horaris són des d’un quart de sis a un quart de set de la tarda.
— A la parròquia de Sant Pau es fa la catequesi els dissabtes a la tarda, lligada també a d’altres activitats d’esplai, que s’anomenen “El
Niu”.
— A la parròquia de Gràcia es fa els dimarts d’un quart de sis a un
quart de set de la tarda.
Cal que els nens s’inscriguin a la parròquia on pertanyen. Les inscripcions seran a finals de setembre, ja avisarem els dies. La catequesi començarà a mig octubre.

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 12, a les 8: esposos Josep
Valls i Teresa Mas. Dimarts 13, a

les 8: esposos Antoni i Àngela i fill
Francesc; els veïns de carrer Torelló a St. Antoni. Dimecres 14, a
les 8: donants. Dijous 15, a les 8:
en acció de gràcies, els veïns del

carrer Torelló. Divendres 16, a les
8: esposos Josep Cabanas i Josepa
Cabanas. Dissabte 17, a les 20:
veïns difunts del carrer Torelló;
Gemma Ballús. Diumenge 18, a
les 10: esposos Lluís Canal i Carme Corderoura; família Prat Jordà;
família Aguilar Muns. A les 12: comunitat.
VIDA CREIXENT
Dimarts dia 13, reunió del grup
“El Carmel”, a les 4 de la tarda.
CATEQUISTES
Dimecres 14, trobada d’avaluació
del curs. Començarem a les 8 del
vespre amb el res de vespres.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte, 17, a les 19. Diumenge
18, a les 11: esposos Lluís Bagaria
i Rosa Puigvila; Josep Prat Jordà;
esposos Gregòria Suárez i Demetrio García; Agustín Chacón i Julia
Suárez; Salvador Payà Verdaguer.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 12, a les 19: Antoni Roura.
Dimarts 13, a les 19: en acció de
gràcies a Sant Antoni. Dimecres
14, a les 19: família Torrentgene-

ró Almoyner. Dijous 15, a les 19:
per un difunt. Divendres 16, a les
19: Marina Vilarrasa. Dissabte 17,
a les 19: família Parramon Serra.
Diumenge 18, a les 9: Carme Pajarols. A les 12: comunitat.
PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat a la missa de
12 tres nens varen participar a la
celebració i varen combregar per
primera vegada. Els components
del Niu els varen acompanyar amb
cants, gestos i alegria. La celebració va ser molt festiva. Varem dir
a pares i a ells que ens agradaria
molt de veure’ls sovint . Convidem
a tots els nens de la nostra parròquia que han fet la primera comunió a altres parròquies de venir al
Niu.
BAPTISME
Eder Armijo Fernández, fill de Miguel i Montse.
ADORACIÓ NOCTURNA
VETLLA D’ESPIGUES DIOCESANA
A l’Església Parroquial de Sant Hipòlit de Voltregà. Aquest dissabte,
10 de juny, a partir de dos quarts d’
11 de la nit.
COL·LECTA DE CÀRITAS
El proper diumenge 18 de juny,
en la festa del Corpus.

