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Una trobada de
començament de
curs amb els pares
de la catequesi
Adaptat de Bulletin Diocèse de Grenoble Vienne, juliol 2014.
Extret de CATEQUESI 239, juliol 2015.
Les famílies ens confien els fills per un nou curs de catequesi. Els pares són actors principals en el camí de la fe
dels infants i adolescents. Sigui quina sigui la fondària de
la seva fe, la catequesi no en pot prescindir. És en el si de la
família que els nois i noies es fan gràcies a tantes experiències que els van construint com a persones.
La trobada de començament de curs és un temps fort per Es recomana un mínim d’una hora i mitja. No pot ser una
al curs de catequesi que no hauria de ser passat per alt. Cal trobada curta i ha de ser anunciada i programada en el moexplicar què farem i, sobretot, fer viure un temps on l’aco- ment de les inscripcions.
llida, l’escolta i la convivència siguin valors en si mateixos.
Acollir
1. Objectius de la trobada
Els pares estan atents a la nostra capacitat d’acollida quan els
— Acollir i conèixer els pares dels infants de la catequesi.
escoltem, entrem en diàleg amb ells, els acceptem i respectem
— Posar en comú la decisió d’inscriure els fills a la catequesi. la diversitat de famílies i cultures. Es tracta d’estimar-los i es— Presentar els objectius i el desenvolupament de la cate- timar la seva decisió. Abans de començar els catequistes han
quesi d’aquest any.
de conèixer i presentar-se als pares del seu grup.
2. Desenvolupament i durada
— Podem començar amb un petit joc de coneixença per peProposem que l’encontre tingui quatre moments consecutius: tits grups si veiem que el grup de famílies que s’han inscrit
— Acollir i que cadascú se senti entès i atès en la seva manera de ser. és molt plural.
— Informar amb brevetat i claredat sobre el que els pares — Podem situar en un plànol de la parròquia els llocs on vivulguin saber.
uen cada una de les famílies.
— Compartir i fer possible l’intercanvi d’expectatives i preguntes. — Podem visualitzar imatges de la vida parroquial per a fer
— Pregar i emmarcar així l’especificitat de la catequesi, que un primer tast de l’ambient i les activitats que es realitzen
ens reuneix en nom de Crist.
en la nostra comunitat.
Fulldiocesà
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Informar
— Perquè tingui la fe que jo tinc.
Moment indispensable però breu. Cal que intervinguin els — Per saber què està bé o que està malament.
catequistes i els mossens. És important que donem les in- — No ho sé, no m’ho he plantejat massa.
formacions en paper i les expliquem amb claredat. Convé
que tots coneguin ja qui serà el catequista dels seus fills.
Caldria fer petits grups, deixar un espai de temps de silenci perquè puguin escollir dues de les respostes que s’oferei— Podem presentar que és la catequesi i com, per a la majo- xin i convidar als pares a posar-les en comú.
ria, inscriure’s és conseqüència dels compromisos presos
el dia del baptisme dels seus fills.
Tinguem en compte que no hi ha pas respostes més bones
— Podem mostrar els materials catequètics que s’utilitza- que les altres. El camí tot just ha començat. És important
ran durant el curs, les celebracions i les trobades dels pa- expressar-se, compartir i veure’s ajudats pels catequistes
res, i ajudar a descobrir la temàtica que segueixen.
i responsables.
— Podem donar el calendari de l’activitat, almenys del primer trimestre, i assenyalar els aspectes pràctics que calgui Pregar
tenir en compte.
El fet que els pares hagin inscrit el seu fill a la catequesi pressuposa que saben on han vingut. Pensem que és
Compartir
una bona decisió però el diàleg fet abans encara no deiEl diàleg amb els pares és un dels principals reptes de la xa entreveure del tot les seves motivacions. Pot ser que
responsabilitat catequètica de l’Església. A les famílies, no tots entenguin aquest moment de pregària però, ben
que sovint es troben molt soles en la responsabilitat pa- feta, esdevindrà una descoberta major dels objectius de
rental, els convenen espais on expressar-se i compartir la catequesi.
amb altres el que viuen. Cal considerar els pares com a actors i no com a espectadors de l’activitat dels seus fills.
— Si és possible, canviem d’espai. Una música i unes imatges
d’infants pregant o participant en alguna celebració poden
Per què he inscrit el meu fill a la catequesi?
emmarcar els primers moments que farem silenci.
— Perquè a la meva família sempre s’ha fet.
— Llegim un text bíblic. Pot ser apropiat un fragment de la
— Perquè vull que el diumenge vingui a missa.
pregària de Jesús (Jn 17 18-25) o un altre de semblant.
— Perquè els seus companys s’hi han apuntat.
— Convidem a pensar en els infants, en les famílies, en els
— Per equipar-lo per la vida.
catequistes, en els mossens...
— Perquè descobreixi qui és Jesús.
Projectant una imatge de Jesús i una música apropiada ca— Perquè tingui una bona formació religiosa.
dascú va dient el nom del seu fill o fills, el dels catequistes
— Perquè participi de la vida de la parròquia.
o mossens o el d’algú a qui avui té especialment present…
— Perquè aprengui a pregar.
— Acabem escoltant o cantant junts un cant com ara Quedat
— Perquè pugui fer la Comunió o celebrar la Confirmació.
amb nosaltres.
— Perquè descobreixi valors que valguin la pena.
(https: //www.youtube.com/watch?v=8VXr3IDTiOM)

Llibres
Presentació catecisme Testimonis
del Senyor. El nou catecisme per a
adolescents Testimonis del Senyor, ja
està a la vostra disposició a la llibreria
diocesana. Presentació: Seminari de
Vic, dissabte 24 d’octubre a les 10:30 h del matí. A càrrec
de Mn. Joan Àguila, capellà de l’Arquebisbat de Tarragona.

4 d’octubre del 2015

Agenda
—Jornades Interdiocesanes de Catequesi:
Tortosa, 13-14-15 de novembre.
—Recés Advent: Dissabte 28 de novembre al P. Coll de Vic.
Predicarà Mn. Pere Oliva, nou Vicari Episcopal.
Per comandes i informació: Tel. 93 886 15 55/ llibreria@diacvic.com
Amb seu també a Manresa al Casal de l’Església.
Tel. 93 875 32 03 / despatx-inter-manresa@bisbatvic.com

