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CATEQUESI 

millor la lògica evangèli-

ca: un Déu misericordiós 

que s’ha revelat pel bé 

de tots nosaltres. Arrelats 

en aquest missatge evan-

gèlic podran superar 

amb més facilitat les apa-

rents contradiccions que 

aniran trobant amb els 

anys. 

Si el centre de la cate-

quesi són els Evangelis i el 

fonament és la pregària: 

sabent, que la fe és un 

do de Déu, demanem 

tots que Déu Nostre Se-

nyor faci créixer la fe en 

tots aquests nens. Amen. 

David Quílez. 

En la catequesi s’ha de 

transmetre la fe dels pri-

mers Apòstols, que ens ha 

arribat a través de l’Es-

glésia, a tots els nens que 

es preparen per a rebre la 

comunió. El centre d’a-

questa fe és conèixer Déu 

que és trinitari: Pare, Fill i 

Esperit Sant. 

Aquesta revelació la tro-

bem fonamentalment en 

els Evangelis, per això, 

aquests han de ser el cen-

tre de la catequesi. Hem 

d’intentar fer arribar 

aquesta Bona Nova a tots 

els nens que s’apropen a 

la catequesi. 

Durant aquest primer curs 

que he fet de catequista 

m’he trobat amb les difi-

cultats de fer arribar 

aquesta Bona Nova als 

nens de la catequesi. So-

bretot, les dificultats han 

vingut de les meves limi-

tacions, però també, aju-

da molt poc el fet que, 

cada cop més, la socie-

tat en la que vivim està 

més allunyada de l’espe-

rit dels Evangelis. 

Tot i això, també m’he 

adonat en aquest primer 

curs que aquests nens 

poden rebre perfecta-

ment aquest missatge. 

Per la seva edat, estan 

menys plens d’idees pre-

concebudes del que po-

dem estar els més grans. 

Per això, poden entendre 

Hem d’intentar  

fer arribar aquesta  

Bona Nova a tots els nens 

“I la vida eterna és que et coneguin 
a tu, l’únic Déu veritable, i aquell 
que tu has enviat, Jesucrist.”  
( Jn 17,3 ) 

Noelia Marin/ Flama 

Nens i catequistes a la festa de final 

de curs del passat 30 de maig. 

L’exercici de plantar unes llavors, 

o com estimar la fe.  
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jectius perquè estem a 

final de curs. El principal 

motiu de les nostres tro-

bades és poder donar a 

conèixer a la gent de fo-

ra les nostres inquietuds. 

D’altra banda, ens agra-

daria arribar a tenir un 

coneixement més directe 

de la resta de la Comuni-

tat 

Com a grup de cateque-

si funcionem de diferent 

forma que la resta: nosal-

tres no tenim reunions i 

sempre que cal tenim l’a-

juda de Mossèn Josep el 

qual ens orienta i sincera-

ment hem de dir que mai 

ens ha posat traves. 

A tothom desitgem que 

aquest estiu estigui mar-

cat per la joia i la pau. 

Grup Baobab 

Som el Grup Baobab, un 

grup de set joves inte-

grants: Imma, Rosa, Lau-

ra, Maria, Jana, Carlota i 

Sofia. Tenim entre onze i 

setze anys, estem estudi-

ant i tenim diferents afec-

cions, entre elles, la nata-

ció, el cant, el ball i l’eq-

uitació. 

Vam escollir dir-nos 

“Baobab” perquè aquest 

és un arbre que té per 

símbol la vida, i és això el 

que nosaltres ens agrada 

transmetre. També hi ha 

quatre persones grans, la 

Mercè i la Pilar com a res-

ponsables; un artista, l’Al-

eix, i la Lourdes com a 

músic que ens ajuden. 

Ens trobem al nostre local 

cada dimarts i treballem 

l’Evangeli del segon diu-

menge de cada mes, 

aclarim el vocabulari i 

cadascú posa allò que  

creu que Jesús vol dir. 

Després, mirem com po-

dem transmetre el que 

pensem a la comunitat, 

ja sigui fent murals, bé 

fent preguntes o fent par-

ticipar directament els fe-

ligresos. Amb la Lourdes 

assagem els cants per la 

Missa. El que ens agrada 

més fer és organitzar i as-

sistir a pregàries comuni-

tàries.  

Aquest curs hem anat du-

es vegades a veure els 

avis de la residència. 

També vam organitzar 

uns jocs pels nens 

col·laborant amb 

l’Ajuntament. Hem co-

mençat a fer programes 

a Ràdio Pista. També 

hem fet intercanvis amb 

joves d’altres parròquies. 
Per què ho fem?  

Perquè després de fer la 

Primera Comunió teníem 

ganes de continuar la 

Catequesi per seguir 

aprenent coses sobre Je-

sús i apropar-nos més a Ell 

i alhora posar en pràctica 

les seves ensenyances. 

No podem parlar d’ob-

Inquietuds vitals, més enllà de la catequesi 
GRUP BAOBAB 

FLAMA 

El grup ha participat al programa “Torre de l’aire” de Ràdio Pista           

Teníem ganes de seguir  

aprenent sobre Jesús  

i posar en pràctica  

les seves ensenyances. 
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dels marginats. Acollia a 

les persones i els retorna-

va la dignitat de fills de 

Déu. 

Com a pares amb ganes 

de transmetre el millor als 

fills i per a qualsevol per-

sona, conèixer en que es 

fonamenta la nostra fe,  

vol dir fer-se preguntes, 

tenir dubtes,  reflexionar, 

llegir, comprendre i for-

mar-se fent servir la raó i 

el cor i a vegades anar a 

contracorrent .  

Agraïm al rector Mn. J. 

Alaró facilitar-nos la for-

mació i a Mn. Escós la se-

va disposició per venir  i 

oferir-nos actualitzar la 

lectura dels Evangelis. El 

curs que ve es continuarà 

treballant la segona part 

del Nou Testament. 

Ramona Sala/ Josep Roma. 

La Parròquia enguany ha 

ofert un curs d’intro-

ducció al Nou Testament. 

Han estat sis sessions teòri-

ques, un cop al mes i un 

taller de reflexió en grup 

també mensual. 

El professor Mn. Josep Es-

cós Sarsanedas d’una 

manera didàctica, preci-

sa i amb un llenguatge 

entenedor, ens ha fet 

una exposició oberta i 

gens dogmàtica dels 

Evangelis. 

Ha partit d’unes nocions 

de la tradició oral i escri-

ta, del materials amb que 

es feien els llibres i com es 

presentaven, els idiomes 

en que s’escrivien i les 

traduccions posteriors. La 

contextualització de la 

transmissió oral i escrita 

dels llibres ha estat la ba-

se de la introducció al 

Nou Testament, centrada 

en els Evangelis. 

En general coneixem 

molts episodis de la vida 

de Jesús i moltes de les 

seves paraules i paràbo-

les. Mn Escós amb llen-

guatge senzill i entenedor 

ens ha  portat a l’actuali-

tat el seu missatge. Les 

Endinsant-nos en els evangelis 

FORMACIÓ D’ADULTS 

FLAMA 

El curs millora bases evangèliques 

INTRODUCCIÓ AL NOU TES-

TAMENT: Els Evangelis 

Professor:  

Mn. Josep Escós Sarsanedas 

mateixes vivències expli-

cades d’una altra mane-

ra, buscant les imatges 

de les paràboles per cop-

sar les ensenyances i per 

aplicar-les a  la societat 

actual.  

Conèixer la procedència, 

la formació i el tipus de 

públic a qui dirigien el 

missatge els evangelistes 

ens ajuda a entendre les 

diferents maneres d’ex-

pressar-se de cadascun i 

a veure en quin dels as-

pectes de la vida de Je-

sús posen la rellevància: 

Marc i  Lluc  ( infància de 

Jesús), Mateu  (cites de l’ 

AT i sermons)  i Joan 

(relació  Pare–Fill). 

El plantejament ens ha 

obert a una mirada nova 

dels Evangelis. Jesús es 

posava al costat dels ne-

cessitats, dels humiliats, 

CATEQUESI FAMILIAR 

J.A. 

Facilita als pares fer la cate-

quesi als seus fills. Els textos i les 

activitats fan que l’explicació 

de cada tema sigui més ente-

nedora. És un estímul per als 

pares sobretot quan han de 

respondre les preguntes que 

els petits els fan.  Les pregàries 

que hi ha a cada tema  i la 

Missa familiar ajuden a viure la 

fe i celebrar-la. 

La trobada de preparació en 

grup permet conèixer l’opinió 

dels altres pares i compartir 

preguntes i reflexions sobre 

temes que costa de parlar-ne 

habitualment. Ens enriqueix i 

ens recorda coses que teníem 

un xic oblidades. 

Dos vessants: 



Mn. Josep Alaró 

Som 6 nois i 5 noies  de 15 

anys que l’hem seguit i que 

quinzenalment ens hem tro-

bat amb Sor Mª Victoria 

que ens acompanya. El 

grup és divers i l’interès tam-

bé: hi ha qui no ha fallat 

cap dia i treballa, s’esforça 

i participa i també hi ha qui 

amb més facilitat se salta la 

trobada. 

“De totes maneres és un 

goig acompanyar una co-

lla de joves en l’en-

fortiment del camí de la fe i 

mostrar-los Jesús de Natza-

ret perquè el facin present 

enmig dels seus com-

panys”, comenta la cate-

quista. 

A part de les trobades quin-

zenals en grup hem partici-

pat també en les 24 hores 

de pregària al Socós que es 

van fer el 13 i 14 de març 

passat i al Via Crucis del Di-

vendres Sant. 

Després del parèntesi de 

l’estiu  ens retrobarem per a 

preparar la Confirmació i 

s’hi afegiran els companys 

que es van preparar l’any 

passat i  uns quants adults 

més que desitgen rebre ara 

la Confirmació. 
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CONFIRMACIÓ 

Hem acabat el curs de  

Confirmació 

Valoracions:gairebé tots es confirmen per voluntat pròpia, valoren la catequesi de confirmació i 
pensen continuar vinculats a la parròquia un cop confirmats. Tenint en compte que la segona 
pregunta admet més d’una resposta per individu veiem que sumades es reparteixen meitat per 
meitat els que només es  preparen per a confirmar-se i els que participen en altres activitats de 
la parròquia. Sobre les activitats que els agradaria fer a la parròquia en endavant, a part de viat-
jar, la dimensió social  de servei als altres des de Càritas o Mans Unides és el més rellevant i és 
remarcable que el tercer lloc l’ocupi  la formació cristiana i la recerca de moments de pau i silen-
ci. En el “Què faràs d’ara endavant” naturalment la resposta majoritària és la de continuar la 
seva formació reglada i fer esport; en menor mesura , però també el voluntariat. J.A. 

ENQUESTA ALS JOVES DE CONFIRMACIÓ (2015) 

Parròquia de Santa Coloma de Centelles 

c/ Estrangers, 6 · 08540 · CENTELLES       

Tel. 938811032         

www.parroquiadecentelles.cat/.com 

F lama Parr oqu ia l  

Han contestat cinc noies i cinc nois de 15 anys. Algunes preguntes admeten vàries respostes. 


