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Moltes persones en parlar de catequesi els recorda als nens que es 

preparen per a la Primera Comunió, o als que l’han fet recentment i 

segueixen acudint per a continuar la formació sobre la fe cristiana per 

rebre el sagrament de la Confirmació. Però la catequesi no té edat, en 

el sentit que sempre podem i hem de créixer i madurar com a 

cristians, coneixent i vivint millor la nostra fe. El Magisteri de 

l´Església, del Concili Vaticà II ha afirmat constantment amb autoritat, 

claredat i insistència, la centralitat i la importància de la catequesi 

d´adults. Sant Joan Pau II afirmava que "una de les preocupacions 

constants la urgència de les quals està confirmada per l'experiència 

actual a tot el món, és la catequesi dels adults. Aquesta és la forma 

principal de la catequesi perquè es dirigeix a les persones que tenen 

la major responsabilitat i la capacitat de viure el missatge cristià en la 

seva forma més desenvolupada”. Si durant molt de temps, la 

catequesi només s’ha dedicat als nens, als adolescents, se suposava 

que els adults ja sabien de què anava. Avui en dia les necessitats de 

formació catequètica són a totes les edats.  

No et quedis sense!!!! 

És important poder oferir diversos camins per a totes elles. Amb totes les febleses podem dir que comptem 

amb una fe fortament expressada a l'interior de la religiositat popular del nostre poble. Per això la cateque-

si ha de tenir molt en compte aquesta realitat. Un anunci com la catequesi i que la catequesi s'ha d'inserir 

en el procés evangelitzador.  

És per això que cal partir en aquesta tasca amb la catequesi d'adults. Hi ha una manca generalitzada de 

formació integral de la vida de fe, hi ha una debilitat de la identitat cristiana. En moltes persones la fe no-

més es viu com un sentiment sense cap coneixement.  

Per això des de la parròquia us volem proposar una formació continuada, així ens trobarem els segons dis-

sabtes de mes al Centre Parroquial, c/Sant Josep n.13  De 17:00h a 18:30h, la proposta és ben senzilla. 

De 17:00h a 17:30h arribada, trobada i cafè  17:30 a 18:30h trobada de formació.  

Començarem amb la Formació Bíblica, la Bíblia és el nostre Llibre Sagrat i en ell es troben els fonaments de 

la nostra fe, seguirem el llibre. Comprender las Escrituras, de Scott Hahn.   

Us hi esperem el proper dissabte 12 de novembre 
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Durant aquest mes de novembre es portaran a terme 

els treballs de reparació, neteja i rehabilitació de l’orgue 

parroquial. Durant el mes d’agost, recordeu, vam haver 

de trucar d’urgència un orguener per tractar d’arreglar 

una manxa que no funcionava correctament i produïa un 

so molt molest alhora d’engegar i tocar qualsevol peça. 

L’orgue és un instrument que necessita un 

manteniment, una neteja i unes acurades intervencions 

perquè estigui a disposició de l’organista. És un 

patrimoni del qual hem de tenir cura i regularment tenir

-ho a punt per tal d’ajudar-nos a elevar amb el seu so i 

la seva música la nostra pregària a les celebracions. 

S’han demanat diversos pressupostos a diferents 

orgueners per mirar de fer un anàlisi de la situació i de 

com poder fer-ne una curosa i planificada tasca en els 

treballs de reparació. En l’actualitat, encara que no ho 

sembli, hi ha molts registres que no sonen o tecles que 

estan espatllades o trencades, per això, encara valorem 

més la feina que fan els organistes quan toquen durant 

les celebracions, pel seu esforç i la seva traça.  

El passat dissabte dia 29 d’octubre vam poder reunir-

nos i celebrar el sopar de la Castanyada a l’escola de La 

Presentació. Agraïm a totes les persones que van 

col·laborar de forma desinteressada i voluntària  per 

amor a Déu i a la parròquia la seva tasca, així com al 

grup de la Comissió de festes parroquial que amb la 

seva feina i el seu temps vam fer-ho possible.  Prop d’un 

centenar de persones vam poder gaudir d’un bon àpat 

després d’aquest temps de Pandèmia, ara que ja ens 

podíem trobar sense restriccions. En total vam poder 

recollir a través dels tiquets i de la fila zero, prop de 

1.000€ per ajudar en la rehabilitació del Campanar de 

la nostra parròquia. Donem gràcies a Déu i pensem ja 

en la propera, l’escudellada al gener. 

Com cada any a nivell mundial s’ha celebrat la campanya de 40 Dies per la 

Vida.  És una proposta dirigida a acabar amb l'avortament a nivell local 

mitjançant l'oració, el dejuni, la sensibilització de la comunitat i una vigília 

pacífica, diària i constant davant dels avortoris (clíniques on es fan 

avortaments). A Barcelona ja s'han salvat la vida de diversos nens gràcies 

a la pregària i la tasca dels rescatadors, persones que ofereixen ajuts a les 

mares amb un embaràs inesperat i tenen un context no favorable.  Un 

avortament induït és acabar amb la vida d'un ésser humà al si matern. 

Totes les denominacions de l’avortisme es basen a amagar aquesta 

realitat. Entre elles trobem termes neutres com la "interrupció voluntària", 

els "drets reproductius", la "salut reproductiva", "drets de les dones", o 

l'expressió "el meu cos, la meva decisió" que es basen en la 

deshumanització i la invisibilització de l'ésser humà en desenvolupament 

dins del ventre matern, i això nega les nocions més elementals 

d'Embriologia i Medicina, és a dir, de forma anticientifica.  

Per a més informació i si voleu col·laborar visiteu la pàgina web: 

https://40diasporlavida.online/ 


