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La catequesi al cor de la comunitat
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest és el títol de les properes jornades de formació de
catequistes que organitzarà per al cap de setmana 15-17
de novembre el Secretariat Interdiocesà de Catequesi
(SIC). Fa molt temps que treballem perquè la catequesi
vinculi els pares i ells esdevinguin els transmissors de la
fe dels seus fills. També fa molt temps que hem descobert
que la majoria dels pares que demanen la primera comunió per als seus fills tenen una experiència de fe tan feble
que és impossible que acompleixin aquesta missió. Cada
vegada són més les veus que mostren els límits d’una catequesi immersa en la constel·lació d’extraescolars. També,
d’una catequesi duta a terme per uns pares que no estan
vinculats a la vida de la comunitat cristiana. Cal, doncs, repensar la catequesi i el SIC ens hi vol ajudar.
Algunes parròquies, amb resultats humils però esperançadors, estan unint catequesi amb els infants, contacte
amb els pares en vistes a invitar-los al curs Alpha i participació en família a l’eucaristia principal de la comunitat.
Allà on això està reeixint i, per tant, alguns pares es converteixen i, junt amb els fills, s’incorporen a la vida de la
comunitat, apareixen dues característiques que voldria
posar en valor aquests dies que comença l’activitat catequètica a les parròquies.
La primera és la voluntarietat. Es conserva la catequesi
“extraescolar” i s’ofereix per a les famílies que ho volen
una catequesi en dissabte o diumenge que inclou la participació a l’eucaristia parroquial. Tots sabem que allò
obligatori no predisposa a la conversió. També sabem
que la catequesi familiar com a única via i el curs Alpha
com a itinerari catecumenal per als adults que demanen algun sagrament ha donat pocs resultats. Una catequesi al cor de la comunitat passa per la llibertat i no
pas per l’obligatorietat.

La segona característica és el canvi de prioritat. L’objectiu principal d’aquesta catequesi és la conversió dels pares i, per tant, se supedita la preparació dels infants a la
possibilitat de connectar amb els pares i convidar-los al
curs Alpha. Malgrat pot incomodar la minusvaloració de
la formació dels infants, la realitat ens mostra que una
gran formació sense cap continuïtat és molt menys intel·
ligent que aquesta alternativa. Així, doncs, aquestes parròquies gasten els principals “cartutxos” amb els pares
durant el primer trimestre i, quan el curs Alpha comença, els esforços es concentren en els que s’han apuntat al
curs Alpha. Certament és una estratègia ben evangèlica
oferir a tothom i concentrar-se progressivament en els
que van mostrant interès.
Desitjo que aquesta propera escola de catequistes sigui
un estímul perquè moltes més parròquies inaugurin una
proposta catequètica d’aquest estil.
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