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Benvolguts catequistes,
Us fem arribar aquest Efatà per desitjar-vos un molt bon Nadal. Així
mateix, us oferim la crònica de les Jornades Interdiocesanes de Catequesi
que van tenir lloc a Mallorca.
També i, sobre això voldria fer especial èmfasi, us vull animar a participar
en el Congrés de Nova Evangelització que tindrà lloc a Manresa els dies
7 i 8 de gener. Els catequistes som els primers que hem d’entrar en aquesta
lògica de la Nova Evangelització. Veient que sovint els que venen a la
catequesi estan quasi per estrenar en la fe, hem de ser més conscients
del moment en què ens toca evangelitzar i us pot interessar molt tot el
que es dirà des de la pràctica i els tallers que s’oferiran. Especialment
adreçat als infants: L’oratori dels infants del P. Gonçal Carbó, escolapi
valencià. Aquesta pràctica s’ha estès amb èxit a molts llocs. Us convido
a ser-hi i a participar-hi.
Celebreu amb molta joia cristiana aquestes festes de Nadal i tingueu un
molt bon inici d’any 2012. Que Déu us beneeixi.
Mn. Joan A. Castillo

El primer cap de setmana de novembre es varen celebrar
les V Jornades de Formació per a Catequistes a Mallorca.
Totes les diòcesis respongueren a la convocatòria que
organitza el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de
Catalunya i ses Illes (SIC) cada any. Una vintena de
catequistes del nostre bisbat, també vam participar-hi.
Durant tot el matí, molts dels avions que aterraven a
l’Aeroport de Palma portaven infinitat de catequistes
desitjosos de celebrar aquestes Jornades. Més de 500
persones entre catalans, andorrans i illencs vam participar
en aquestes Jornades que per primera vegada es feien
a Mallorca.

Començà a parlar-nos de la necessitat de les nostres
recerques i de la necessitat de diàleg, de tenir a Déu
com a interlocutor; de com ens ha arribat i ens arriba
la Paraula de Déu, de la voluntat i capacitat d’escolta,
de que Déu parla al cor de l’home i al món a través
dels signes del temps, i que la missió de l’Església és
anunciar la Paraula de Déu al món. Aquí digué als
catequistes que som estimats per l’Església perquè
comuniquem la Paraula de Déu des d’un clima d’amor.
Som la veu i testimoni de la seva paraula i la tenim que
fer assequible a aquella gent que l’Església ens ha
encomanat, com Jesús que es fa company de camí.

A les 5 de la tarda del mateix divendres fou el tret de
sortida. La benvinguda es va fer a l’església dels
franciscans anomenada La Porci ncula, lloc de les
Jornades i una meravella d’església, de planta circular
i amb les parets que eren totes elles vitralls que
explicaven la vida de Sant Francesc d’Assís i el C ntic
de les criatures.

Les Jornades tenien com a tema: Paraula de Déu per
a la salvació dels homes, en què es va voler fer una
breu introducció a la Paraula de Déu.
La primera xerrada va anar a càrrec de Monsenyor
Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar de Barcelona, amb el
tema de com “Déu parla avui en l’Església i en el
món”. No ens va parlar de Déu com una teoria, sinó
com es parla d’un amic que es fa fascinant per la seva
recerca. L’Antic Testament, ens va dir, és una petita
biblioteca on es pot descobrir al Déu que es revela.

Dissabte al matí, és va sortir cap al Santuari de la Mare
de Déu de Lluc, patrona de Mallorca. Allà la Gna. Núria
Calduch, de la Universitat Gregoriana de Roma exposà
la xerrada “Déu parla al poble que ell escull”. Digué,
entre moltes altres coses, que en l’Antiga Aliança, Déu
parla a través de les seves obres i manifestacions, i a
través del poble escollit, Israel. La Gna. Núria va voler
mostrar la interconnexió entre el Nou Testament i
l’Antic, per això va citar, entre d’altres, Mt 22, 34-40,
on hi trobem el Manament més gran, (primer i segon).
La Bíblia és un llibre de fe que gira al voltant de Déu i
que a través del llibre, Déu ens parla. Déu parla a la
humanitat i la humanitat parla amb Déu. És l’experiència
de Déu del poble jueu, en diferents moments i amb
diversos llenguatges i recursos. Són les nostres arrels.
No es pot dir que hi ha una diferència entre el Déu de
l’Antic Testament i del Nou, tot i que els cristians llegim
la Bíblia des del Nou Testament, també és cert que
conèixer l’Antic Testament fa llum sobre el Nou. Per
últim, es va entretenir en afrontar les pàgines difícils
de l’Antic Testament.

A la tarda, Mn. Teodor Suau exposà “Aquell que desitja
ser estimat: La revelació de Déu en l’Antic
Testament”. Explicà que a l’Antic Testament podem
trobar a Déu com a bellesa, bondat i veritat. Qui és
aquest Déu i com és manifesta en la història d’Israel?
Déu s’escull un poble petit i esclavitzat; Déu té una
preferència per tot allò que és marginal que no és
reconegut socialment; Déu vol alliberar l’home de la
injustícia i de tot allò que l’oprimeix. Tots aquest criteris
són els que Déu vol comunicar-nos. I com és aquest
Déu del que ens parla Jesús? Un Déu que també va tenir
problemes alhora de donar-se a conèixer (la
desobediència dels homes, el mal i la violència, els cors
endurits), ja que Déu no vol vèncer sinó convèncer. Déu
és un Déu pacient. Tria un esbarzer per manifestar-se
a Moisès. Un Déu que parla com un enamorat, igual
que Job que cerca Déu dins de la foscor confiat que
segurament el trobarà.
A la nit visitàrem la Catedral de Mallorca, explicada pel
mateix Mn. Teodor, i la Capella Jove de la Seu i cor
juvenil St. Josep Obrer ens oferiren un concert.
Diumenge al matí vam celebrar l’Eucaristia que va ser
molt viscuda i ben preparada per la delegació de
Mallorca. Es va retransmetre en directe per la Televisió
de les Illes. Seguidament, hi hagué l’ultima xerrada a
càrrec de Mn. Francesc Ramis.” Déu parla en la
persona del seu Fill”. Va presentar a través del profeta
Isaïes, un exemple de catequista de l’A.T. per la seva
confiança en Déu que ens elegeix per amor, que protegeix
al seu poble. Ens mostrà així, un Déu Pare que estima
amb estranyes de misericòrdia, com una mare, amb

CONGRÉS DE NOVA
EVANGELITZACIÓ
(7 i 8 de gener a Manresa):
Com a catequistes no podeu
faltar a aquesta cita del
nostre temps, la Nova
Evangelització. Les xerrades
principals aniran a càrrec del
Bisbe de Toulon, Dominique
Rey, que ens explicarà com
a intentat obrir aquest camí
a la seva diòcesi. També podreu trobar interessants
tallers de pràctiques consolidades, com el de l’oratori
d’infants del P. Carbó, escolapi; especialment
recomanable pels que treballeu amb infants. Però
també altres iniciatives per a joves i adults. No falteu!

cura i tendresa. Moisès va trobar un amic amb Déu, li
va donar força per salvar al seu poble, i va ser capaç
de viure la seva vida a imatge de Déu.
Nosaltres també hem de donar-nos compte de que Déu
ens acompanya sempre, ens perdona. Per tant, hem de
tenir present allò que ell ha fet per nosaltres perquè
vol que estiguem amb Ell. Per això ens dóna la vida, és
va fer home en Jesucrist, i Jesús ens parlà del Pare
(Abbà). Aquest Jesús avui actua i es fa present per la
seva Paraula i els sagraments.
Així acaba aquesta crònica. Varem retornar a les nostres
cases de la mateixa manera de com hi arribarem, només
va canviar que tornàvem tots amb uns cors joiosos per
l’experiència viscuda i carregats d’ensaïmades i sobrassada
de Mallorca per a les nostres famílies. Adéu-siau!
Concepció Panicot,
Delegació de Catequesi

Horari del Congrés
DISSABTE 7
9:00 Acollida
10:45 Laudes
10:15 Conferència: “La definició de la nova
evangelització i els reptes de la seva aplicació”
Mons. Dominique Rey
12:00 Presentació tallers
12:45 Eucaristia
14:00 Dinar
15:30 Tallers simultanis: infants (oratori), joves
(Sentinelles del matí) i adults (Tornar a creureCurs Alpha)
18:15 Conferència: “Les conversions pastorals que les
comunitats cristianes han de viure per a

inscriure’s en la nova evangelització i criteris
per a dur-les a terme.” Mons. Dominique Rey
19:15 Vespres
20:00 Sopar Alpha
22:00 Vetlla de pregària
DIUMENGE 8
9:00 Laudes
9:30 Conferència: “La posada en funcionament de la
nova evangelització a partir d’una colla
d’experiències.” Mns. Dominique Rey
11:30 Eucaristia (La Seu)
12:45 Treball en petits grups
14:00 Dinar

TROBADA DE CONFIRMACIÓ EN EL MARC
DEL PLA PASTORAL D'ENGUANY (per a
confimands, catequistes i pares): Dissabte 26 de
maig a Vic (demaneu que es reservin aquesta
data).
- Per rebre en pdf l’Efatà i les informacions
actualitzades de la Delegació, envieu un correu a:
catequesi@bisbatvic.com demanant rebre
informació.
WEBS:
-Web del SIC: http://www.sic-catequesi.cat/sic

Fe d’errates: En el recompte dels participants a la Jornada Diocesana hi havia alguns errors. Els participants van ser, per arxiprestats: Vic: 10;
Ripollès: 6; Ter-Collsacabra: 11; Lluçanès: 4; Guilleries-Congost: 13; Moianès: 5; Bages Nord: 3; Manresa: 19; Bages Sud: 1; Anoia-Segarra: 18.

PORTA FIDEI, La porta de la fe
(Claret). Carta apostòlica amb la
qual el Sant Pare convoca l’any de
la fe.
EL PRIMER ANUNCIO, Xavier
Morlans (PPC)
Serà un dels ponents del Congrés
de Nova Evangelització i ens
parlarà de la seva experiència en
aquest camp amb el Tornar a
creure.
LA CRIDA DE LA PARAULA
Mons. Sebastià Taltavull (CPL)
Les homilies de tots els diumenges
i festes del cicle B, fetes tenint en
compte d'una manera especial la
doctrina social de l'Església. Per
ajudar-nos a viure la vida cristiana
ben atenta al nostre món.

EL SUAT, per Joan Nè

AUSCHVITZ: PENSAR LA NIT
PER RETROBAR L’ESPERANÇA
Teodor Suau Puig
A partir de l'experiència
d'Auschwitz, de les víctimes i dels
botxins, l'autor ens convida a
descobrir quin és l'autèntic rostre
de Déu. Primer, en la revelació a
Job; després, en la revelació
definitiva en Jesús.
IGNASI DE LOIOLA, nou còmic
de BcnMultimèdia.
PER COMANDES I INFORMACIÓ:
LLIBRERIA DEL SEMINARI (amb seu a Manresa i Igualada)
Tel. 902 70 20 32 (ext. 2104) llibreria@diacvic.com

Horari LLibreria Catequesi (Seminari Vic)
Matins de dilluns a divendres 8.30h a 13h.
Tardes de dilluns a dijous de 15h a 19h.

Recordant Josep Maria de Segarra, en un fragment del seu Poema de Nadal. Caldrà
canviar els: 1 x a; 2 x e; 3 x i; 4 x o i 5 x u. Senzill i suat, i recordeu que podem llegir,
gaudir i meditar. El trobareu a www.solivella.net/curiositats/nadal.htm

S3 2t v4lt1 l1 br4ss1 3ncl2m2nt, s3 br1nc1 3 p5nx1 t’2st1l4n2n, s3 l’1gl2v1t 3 2l p2ns1m2nt n4 s1ps 4n
d4n2n, p4c tr4b1ràs n3 m2l n3 gl4p n3 ll5m d2 c1r2s v3v2s; s2’t t4rn1r1n l2s g2n3v2s f5m1d2s c4m l2s
d2l ll4p! P2r4 s3 2nm3g l’2sp2ss4r1ll 2l p3t r2b2l d23x1 l1 fúr31, 3 tr4b1 5n c1m3n2t c4m 5n m3r1ll fr2d
3 gl1ç1t d3ns l1 f4sc5r31, 3 p4t s2g53r-l4 m1ns1m2nt s2ns2 2sc4lt1r c1p m2s m5s3c1, s2nt3r1 c4m 2l
f5m d2l p2ns1m2nt 2s v1 1cl1r3nt d2 m3c1 2n m3c1. T5 n4 s1ps 2l c1m3 q5è s3gn3f3c1? 2l c1m3 s3gn3f3c1
h5m3l3t1t, v4l d3r 5n r2n5nc31m2nt 1 f3 d2 bé, v4l d3r p1ss1r p2l m1t23x r2c2r q52 2ls 1ltr2s h1n p1ss1t.
C1m3 d2 l1 gl4r31, c1m3 d2 l1 Cr25, c1m3 q52 p5j1 3 b13x1 3 c1ns1, 4n 2ns p4rt2s, c1m3? L1 t2v1 f3 n4
2s v25! S3 2ns h1n p4s1t l’2sq52ll1 m1ns1, t5 l3m3t2s l’15d1c31 d2l p25 1mb l’2sp3g4l n4v2ll d2 l’2sp2r1nç1!...

