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Benvolguts catequistes,
El dissabte 23 de gener, a la Basílica de Sta. Maria de Mataró, va tenir lloc la
beatificació del Dr. Samsó (1887-1936). Amb aquest motiu, els bisbes catalans van
convocar una jornada sacerdotal. El Dr. Samsó va ser un bon rector de parròquia
preocupat per la catequesi i per la formació dels catequistes. A la darrera pàgina
d’aquest Efatà us oferim una breu ressenya biogràfica.
Nosaltres som hereus de tota la tasca catequètica d’homes i dones d’Església com
el Dr. Samsó. Però en ocasions podríem tenir el perill de menysprear la catequesi,
la teologia i la pastoral d’anys enrere. Alguns cristians semblen mirar enrere avergonyits
de la fe dels nostres antics i de la seva formulació i vivència. El Papa Benet no deixa
d’insistir últimament que l’Església sempre és la mateixa, igual que Crist és el mateix,
i que per tant, tot i que s’avanci i es transmeti la fe amb altres mitjans, corregint
excessos, mesurant i actualitzant el llenguatge com va fer el nou beat en el seu
moment; el nucli d’aquesta fe és el mateix. Si cristians i cristianes d’anys, segles i
centúries enrere es van santificar i van donar testimoni de vida cristiana, vol dir que
la finalitat essencial es va complir, i en definitiva, la fe ens ha arribat gràcies a tots
aquells que ens han precedit amb el senyal de la fe.
Som dipositaris d’un gran tresor, un tresor que portem, com ens diu St. Pau, en
gerres de terrissa. Siguem el màxim fidels a aquesta fe, també alhora de donar-la
a conèixer, no segons la pròpia subjectivitat, sinó segons la Tradició de l’Església,
perquè també els qui vindran puguin sentir-se dipositaris d’aquest gran tresor que
és la fe en Crist. Com a catequistes encomanem-nos a aquest bon catequeta, i bon
pastor, i demanen la intercessió d’aquell que tant va estimar la catequesi i als
catequistes. Beat Josep Samsó, pregueu per nosaltres.
Mn. Joan A. Castillo

PROGRESSIVA
IMPLANTACIÓ
DEL NOU
CATECISME
JESÚS ÉS
EL SENYOR

S’han adquirit els següents catecismes de Jesús és el Senyor i els seus materials:
Des de la llibreria
del Seminari de Vic

A través del SIC

Catecisme Jesús és el
Senyor + 1r Quadern

1.050 packs

22.182 packs
Ed. balear: 3.283

Catecisme Jesús és el
Senyor

310 exemplars

3.044 exemplars
Ed. balear: 289

Guia del Catequista

206 guies

4.842 guies

A LA LLUM DEL PARENOSTRE
Una proposta per al temps de Quaresma
Us proposem una senzilla activitat per al temps de Quaresma que ens ajudarà a revisar la nostra vida cristiana a la llum de
Parenostre. Està pensada per a dur-la a terme durant la celebració de l’Eucaristia però, adaptant-la, podeu fer-la servir com
a pregària en les sessions de catequesi.
Està pensada per cinc setmanes de Quaresma. El diumenge de Rams es farà la celebració del lliurament del Parenostre
que trobareu a la Guia de “Jesús és el Senyor” (pàg. 134-pàg. 135). Segons la temporització del primer curs de Catequesi
aquesta celebració es feia a mitjans de febrer, la nostra proposta allarga el treball del Parenostre per això us proposem de
lliurar-lo el dia de Rams. Adoneu-vos que hi ha una unitat entre la reunió de pares proposada per la guia, el treball dels
infants de primer i la nostra proposta que abraça tota la comunitat ja que pot fer-se amb tots els grups de catequesi.
El treball tindrà continuïtat amb una nova proposta que s’allargarà durant el temps pasqual i que us farem arribar en el
proper Efatà.
MATERIAL:
- Un mural que reprodueixi la silueta del ciri apagat, encerclat per la frase “Parenostre que esteu en el cel”.
- 5 peces de cartolina on podeu escriure-hi cada una de les peticions del Parenostre tal com apareixen en negreta.
- Per la celebració del lliurament: el text del Parenostre per a cada infant escrit en un full.
ACTIVITAT:
Durant la celebració de l’Eucaristia o en la pregària de la sessió de catequesi caldrà anar posant les peces setmanalment
fins a completar el ciri.
Just abans de l’Acte Penitencial cal enganxar la peça que correspon a la setmana i llegir el fragment del Parenostre que
tenim al mural, a continuació farem l’Acte Penitencial seguint les invocacions que us proposem. Totes elles segueixen el
contingut de la petició del Parenostre que s’ha afegit. Us convidem a resar pausadament el Parenostre en el moment
corresponent de la Missa.
A partir del dia de Pasqua la imatge del Crist ressuscitat ocuparà l’espai del ciri cobrint totes les peticions del Parenostre.
Llavors cal encendre el ble que ha estat apagat durant tota la Quaresma posant-hi una flama i enganxant-hi la paraula
“Amén”.
Primera petició:

“Pare nostre que esteu en el cel sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.”

• Perquè no som prou fidels al nostre baptisme.
Senyor tingueu pietat ...
• Perquè ens conformem amb les nostres febleses i no confiem en la vostra gràcia.
Crist tingueu pietat ...
• Perquè no sempre som portadors de pau i de justícia.
Senyor tingueu pietat ...
Segona petició:

•
•
•

“Pare nostre que esteu en el cel sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci’s la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel.”

Perquè sou clement i bondadós.
Senyor tingueu pietat ...
Perquè no us canseu mai de mostrar-nos el camí que duu a la Vida.
Crist tingueu pietat ...
Perquè ens doneu la força per respondre a la vostra crida.
Senyor tingueu pietat ...

Tercera petició:

“Pare nostre que esteu en el cel sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci’s la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel.”
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.

• Perquè no sabem compartir els dons de la creació.
Senyor tingueu pietat ...
• Perquè creem desigualtats entre qui estem cridats a viure com a germans.
Crist tingueu pietat ...
• Perquè el vostre lliurament en el pa de la Paraula i de l’Eucaristia no ens esperona a donar-nos als altres.
Senyor tingueu pietat ...
Quarta petició:

•
•
•

“Pare nostre que esteu en el cel sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci’s la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem
als nostres deutors.”

Perquè no sabem perdonar com el Pare ens perdona.
Senyor tingueu pietat ...
Perquè ens costa reconèixer el pecat en nosaltres.
Crist tingueu pietat ...
Perquè ens costa transformar l’ofensa en perdó.
Senyor tingueu pietat ...

Cinquena petició: “Pare nostre que esteu en el cel
sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci’s la vostra voluntat així a la terra
com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos,
Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem
als nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem
en la temptació ans deslliureu-nos
de qualsevol mal.”
•
•
•

Perquè no ens deixeu mai sols davant la temptació.
Senyor tingueu pietat ...
Perquè no sabem créixer en el bé i consentim el mal.
Crist tingueu pietat ...
Perquè acceptem el vostre alliberament i siguem constructors de pau.
Senyor tingueu pietat ...

Podeu trobar els arxius dels dibuixos que us proposem en la pàgina del bisbat perquè us sigui més fàcil ampliar-los:
www.bisbatvic.com/httpwww.bisbatvic.comcatequesi.htm

BEATIFICACIÓ DEL DR. SAMSÓ
Qui era el Dr. Josep Samsó i Elies
(1887-1936)? Havia estat rector de
la Basílica de Sta. Maria de Mataró
(1924-36) i va destacar per la seva
gran tasca pastoral, molt atenta a la
catequesi. Va treballar per formar els
catequistes en el coneixement de la

doctrina, i en l’amor i la pedagogia envers els infants per tal que
la catequesi s’adeqüés a la seva mentalitat i, sobretot, en l’amor
a Jesucrist i la pregària. Quan es va treure l’ensenyament de la
religió de les escoles va organitzar cursos de catecisme extraescolars. Serà membre de la “Junta Superior Catequística” de la
diòcesi de Barcelona. Aquesta preocupació el va portar a participar
en el “Primer congrés catequístic” de Valladolid (1913), al tercer

celebrat a Saragossa (1930) i a la “Setmana catequística de
Catalunya” a Reus (1923). Formà part dels organitzadors de la
“Jornada Catequística de Catalunya”, celebrada a Montserrat
(1933). La seva activitat a la catequesi el va dur a col·laborar
entre 1918 i 1925 a la Revista catequística editada a Valladolid
i dirigida pel catequeta i futur bisbe Daniel Llorente, i a escriure
en diverses publicacions. El resum de la seva reflexió i treball
el trobem al llibre Guia per a catequistes i directors de catequesi
(1936), també va editar una instrucció per a preparar els infants
a la confessió: Lliçoneta pràctica per a que els infants rebin amb
les degudes disposicions el Sagrament de la Penitència.
Ja el 6 d’octubre de 1934 un grup d’homes armats entren
a la rectoria i l’amenacen de mort si no cala foc a l’església,
davant de la seva valenta negativa ells mateixos cremaran un
altar i alguns escrits; Mn. Samsó, amb un gran cor que sabia
perdonar, es va negar a revelar la identitat d’aquells homes. Dos
anys més tard, el 19 de juliol de 1936, uns policies escorcollen
la rectoria; després d’això, el Dr. Samsó cercarà un lloc més

segur. Abans de marxar de la parròquia, exposa el Santíssim, fa
una reflexió als presents sobre els esdeveniments que estaven
succeint i reserva l’eucaristia en un lloc segur. El 30 de juliol,
quan d’incògnit vol agafar un tren per marxar a Barcelona, és
reconegut per una dona que el denuncia als milicians que el
porten a la presó de Mataró a on restarà un més, donant un
gran testimoni d’home de fe i confortant i animant als qui
comparteixen la seva mateixa sort; fa de la presó la seva
parròquia, allà pot confessar i combregar gràcies a que una
feligresa li amaga l’eucaristia entre el menjar que li porta. El
primer de setembre és conduït al cementiri de Mataró; demana
morir deslligat amb els braços en creu i amb els ulls destapats
per poder contemplar la ciutat que havia estimat amb cor de
pastor. Després de mostrar el seu perdó a aquells tres milicians,
va ser afusellat. El 22 d’octubre de 1944 les seves despulles van
ser traslladades solemnement a la Basílica de Sta. Maria de
Mataró a on reposen actualment. Dins de la seva diòcesi
celebraran la seva memòria l’1 de setembre.

AGENDA

RACÓ DE LA LLIBRERIA

• TROBADA DE JOVES DE CONFIRMACIÓ: El 13 de
març al Seminari de Vic. La intenció serà presentar
i proposar l’assistència a l’Aplec de l’Esperit d’enguany
(22 Maig). L’hora es concretarà a una trobada
informativa que es farà amb els catequistes
d’adolescents, confirmació i joves que tindrà lloc al
mateix seminari un mes abans, el 13 de febrer a
2/4 de 5 de la tarda. Si podeu confirmeu la vostra
assistència!
• JORNADES DE RESPONSABLES DE CATEQUESI:
Per aquells que feu forat a l’agenda, seran els dies
1, 2 i 3 de juliol a Barcelona.

MATERIALS
www.catequistasizamal.com (conté power points)
Anem recopilant totes les adreces a l’apartat de catequesi
de la web del bisbat: www.bisbatvic.com
• Recordeu que heu d’anar enviant omplerta
l’enquesta referent als catequistes que hem enviat
a les parròquies. També està penjada a la web del
Bisbat.

9
10
-Nova edició del Compendi del catecisme.
-Recordeu que estem oferint La meva primera Bíblia
a més del 50 % de descompte, aprofiteu l’ocasió
(campanya vàlida fins a final d’existències).
-Descobrim la Bíblia.
Conte
-La passió de sant Fructuós.
15
Editat per
l’arquebisbat de
Tarragona amb
motiu de l’any
jubilar. (DVD i
conte editat per
Claret).
DVD 22

Tots aquests llibres i d’altres els poden trobar a la LLIBRERIA DE CATEQUESI al Seminari de Vic. Ronda Camprodon, 2.
HORARI LLIBRERIA: de dilluns a dijous: matí: 8,30h – 13h / tarda: 15h – 19h. Divendres, matí: 8h - 14h.
PODEN FER LA COMANDA per telèfon: 93 886 93 49 (Mercè) / per e-mail: llibreria@diacvic.com / per fax: 93 889 19 09

També si no poden venir els PODEM FER ARRIBAR LA COMANDA a través de la camioneta que reparteix el full diocesà
i deixar-li a la parròquia.

EL SUAT DE NADAL, per Joan Nè

Canviant: 2 x a; 3 x e; 4 x i; 5 x o; 6 x u.
Podreu llegir un text de Lluc.

6n2 v3g2d2, J3s6s pr3g2v2 3n 6n c3rt 4ndr3t. Q62n h2g63 2c2b2t, 6n d3ls d34x3bl3s l4 d4g63: “S3ny5r, 3ns3ny2’ns 2 pr3g2r,
t2l c5m J52n 3n v2 3ns3ny2r 2ls s36s d34x3bl3s”. 3ll 3ls d4g63: “Q62n pr3g636, d4g636: P2r3, s2nt4f4c2 3l t36 n5m, v4ng64
3l t36 R3gn3. D5n2’ns c2d2 d42 3l p2 q63 n3c3ss4t3m; p3rd5n2 3ls n5str3s p3c2ts, q63 n5s2ltr3s t2mb3 p3rd5n3m t5ts 3ls
q64 3ns h2n 5f3s, 4 n5 p3rm3t4s q63 c24g63m 3n l2 t3mpt2c45”.

