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PER A QUÈ SERVEIX LA CATEQUESI?

I

Els pares segurament esteu valorant o ja heu decidit les activitats
extraescolars per
als vostres fills,
atenent les seves
peticions i els vostres criteris,
amb el desig d’oferir-los una
bona preparació per a la seva
vida.
Heu pensat, però, en la necessitat de la formació cristiana o
catequesi per als vostres fills?
Certament que la música,
els idiomes, l’esport o altres
activitats tenen importància per
al seu procés de formació, però
també en té la catequesi com
a formació en la vida cristiana.
Tanmateix, és necessari que
vosaltres valoreu que la formació
cristiana és molt important per
al seu creixement, per a la seva
personalitat i per a la seva vida.
Desitjo donar resposta telegràficament a la pregunta que
alguns us podeu fer: per a què serveix la catequesi?
-
A la catequesi, els vostres fills descobriran que Déu
se’ns ha donat a conèixer. Se’ns ha manifestat –sobretot
en la Sagrada Escriptura– la Paraula de Déu. Si és té
experiència del Déu de l’amor no s’adoraran d’altres
déus que ens poden esclavitzar, com els béns materials,
el poder, ideologies, persones...
- A la catequesi coneixeran Jesucrist i la seva proposta
de vida, la més humanitzadora. Si el coneixen el podran
estimar i tenir-hi fe.
- A la catequesi comprendran i es prepararan per a les
celebracions dels sagraments: eucaristia, penitència,
confirmació... en què Jesucrist es fa present i actua
oferint els seus dons.
- A la catequesi aprendran les actituds fonamentals per a
la vida, virtuts i valors, però també el perquè d’aquestes
actituds i d’aquests valors. No n’hi ha prou de saber què
cal fer. Cal també conèixer per què cal fer-ho.

- A la catequesi trobaran respostes a
les preguntes més importants de la
vida, i que en molts moments segur que se’ls plantejaran.
-
A la catequesi coneixeran testimonis vivents de Jesucrist, els
catequistes. Descobriran cristians
i cristianes que ofereixen la fe de
l’Església amb el seu testimoniatge
i mestratge.
- A la catequesi s’entrenaran a pregar, a escoltar el Senyor, a parlar-hi,
a lloar-lo, a donar-li gràcies.
- A la catequesi podran fer experiència que ells són Església.
-
A la catequesi valoraran la seva
condició de cristians, fills i filles de
Déu, i en podran donar raó.
- A la catequesi educaran la dimensió religiosa i transcendent de la
persona humana, que és una de les
dimensions que si no és educada i
cuidada pot convertir la persona en
un fonamentalista o en un idòlatra,
capaç de convertir en déus o valors
absoluts béns materials, ideologies i objectius.
La catequesi és per viure amb fe, esperança i amor.
La catequesi, com tot procés formatiu, no és només per a
uns pocs anys, per preparar-se per a la primera comunió,
sinó que és necessària per descobrir i fonamentar la vida
cristiana. Cal anar-hi cada curs.
Per això ens hem d’assegurar que continua després de
la primera comunió, fins a la confirmació, i després en
les propostes de formació per als adolescents i joves, i
també per als adults.
Pares, porteu els fills a la catequesi. Fills, aneu a la
catequesi. Avis, aconselleu als vostres fills –ara pares– i
nets que iniciïn i no abandonin la catequesi, ja que és per
viure segons Jesús.
Ah! I cal recordar que la catequesi es complementa amb
la classe de religió a l’escola.
Informeu-vos-en a la vostra parròquia.

GUSPIRES
D’EVANGELI

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL DIUMENGE XXV DE DURANT L’ANY

Sigueu servidors

Primera Lectura
Lectura del llibre de la Saviesa, 2 12.17-20
Els malvats deien: «Posem un parany al just; ens fa nosa i és contrari a tot el que fem; ens retreu que no complim la Llei i que no
som fidels a l’educació rebuda. A veure si és veritat això que diu.
Provem com serà la seva fi. Si realment el just és fill de Déu, Déu
el defensarà i el salvarà dels qui el persegueixen. Posem-lo a prova.
Ultratgem-lo, a veure si es manté seré; comprovem si sap suportar
el mal; condemnem-lo a una mort vergonyosa. Segons diu ell, Déu
ja el protegirà».

Segona Lectura
Lectura de la carta de sant Jaume, 3, 16 – 4,3
Estimats, on hi ha gelosies i rivalitats hi ha pertorbació i maldats de
tota mena. Però la saviesa que ve de dalt abans que tot és pura; és
també pacífica, moderada i dòcil, compassiva i plena de bons fruits,
imparcial i sincera. El fruit de la justícia neix de la llavor que els homes pacificadors han sembrat en esperit de pau. D’on venen entre
vosaltres les lluites i les baralles? No venen dels desigs de plaer que
es conjuren en el vostre cos? Desitgeu coses que no teniu, i per això
mateu. Envegeu coses que no podeu aconseguir, i per això lluiteu i
us baralleu. Però vosaltres no teniu perquè no demaneu. O bé demaneu i no rebeu perquè demaneu malament, amb la intenció de
malgastar-ho tot en els plaers.

Quantes vegades no hem volgut entendre el missatge de Jesús, entestats
a fer la nostra, portats per la nostra
autosuficiència i orgull? Els mateixos
deixebles es discuteixen el lloc de preeminència. Tampoc no han entès res!
Jesús els reprèn. Els ha intentat explicar el sentit transcendent que Ell dona
a les seves vides, no exempt de patiment, i en canvi només es preocupen
pel seu jo, per la pròpia importància:
ser el primer! Segurament ens hi veiem reflectits.
Ens exhorta a ser servidors, a desprendre’ns de nosaltres mateixos i acollir
l’altre. Com fer-ho? Com els infants.
Amb una abraçada amorosa, plena de
tendresa i amb un cor net i obert que
admira, amb sensibilitat i agraïment per
tot allò que rep. Que estima i es deixa
estimar!
Xon Lleal Tulsà

L’EVANGELI
SALM 53

Lectura de l’evangeli segons sant Marc, 9, 30-37
En aquell temps, Jesús i els seus deixebles, passaven per Galilea,
però Jesús no volia que ho sapigués ningú. Instruïa els seus deixebles dient-los: «El Fill de l’home serà entregat en mans dels homes,
el mataran i, un cop mort, ressuscitarà al cap de tres dies». Ells no
entenien què volia dir, però no gosaven fer-li preguntes. Arribaren a
Cafarnaüm. Un cop a casa, els preguntà: «Què discutíeu pel camí?».
Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d’ells seria el
més important. Aleshores s’assegué, cridà els dotze i els digué: «Si
algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de tots». Després féu venir un noi, el posà al mig, el prengué als braços i els digué:
«Qui acull un d’aquests nois perquè porta el meu nom, m’acull a mi,
i qui m’acull a mi, no m’acull a mi, sinó el qui m’ha enviat!».
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R. El Senyor fa costat als meus
defensors.
Déu poderós, feu-me justícia,
salveu-me, pel vostre nom.
Escolteu la meva súplica,
escolteu les meves paraules.
Mireu com s’aixequen contra mi,
amb quina violència em volen mort.
No pensen en Déu. R.
Però és Déu qui m’ajuda,
i fa costat als meus defensors.
De tot cor oferiré sacrificis,
us lloaré, Senyor, perquè sou bo.

Parlem amb Edgar Jaulent

MIRADOR

Nou diaca de la diòcesi de Girona
Avui diumenge, 19 de setembre, a les 6
de la tarda, Edgar Jaulent (Sant Feliu de
Guíxols, 1975) serà ordenat diaca pel bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo, en
una cerimònia a la Catedral de Girona.
A partir d’ara col·laborarà amb les parròquies d’Olot.
Uns dies abans vam poder conversar
amb ell sobre com afronta aquesta nova
etapa en la seva vida.
Com van aquests dies previs a l’ordenació diaconal?
Aquests últims dies els estic dedicant
a la visita de les diverses parròquies de
la nostra diòcesi que han deixat petjada en el procés vocacional d’aquests últims anys. És un goig tornar-hi i sentir el
caliu esperançat dels fidels de les nostres comunitats. La Bisbal d’Empordà, Arenys de Mar, Arenys de Munt,
Sant Feliu de Guíxols, Pals i Begur són fonament d’aquest camí de seguiment al Crist ressuscitat. La seva pregària i el seu acolliment han il·luminat
amb força la meva mirada. També he començat a acostar-me a la comunitat d’Olot. La primera impressió –sense hipocresies– ha estat extremadament positiva: m’hi he sentit com a casa. Déu vulgui que sigui així. Així
doncs, sento santa pau al costat del Senyor. Ell ens porta amb delicadesa fins i tot en la tempesta.
Què representa per a vostè aquest pas?
El camí és el mateix: intentar acostar-se al Crist en el teu dia a dia. D’altra
banda, és cert que acollir el do del diaconat és també acceptar més responsabilitat en el servei al bisbe, als desvalguts i al Regne de Déu, però
crec que és bo entendre que ser cristià és rebutjar tota apatia espiritual i
tot conformisme passiu en el servei al proïsme. En definitiva, la vida cristiana no té port de recalada. És la constant navegació en l’escolta de l’Esperit Sant, proclamant el missatge d’amor de Jesucrist i acompanyant tota
la Creació cap al Pare.
Què valora més del temps com a seminarista?
La Diòcesi de Girona facilita tot el suport econòmic perquè el temps de
seminari sigui temps de Déu: temps de pregària, temps d’estudi, temps
de formació espiritual i temps de pastoral. Aquests fonaments són bàsics
i inherents al procés vocacional, però entenc que l’activitat pastoral, el
contacte amb els altres, és el que construeix o destrueix amb més força
el discerniment de la teva «pensada» o «donada» possible vocació. Tota
vocació és un do de Déu.
Què espera d’aquesta nova etapa de camí cap al presbiterat?
No voldria perdre ni un bri d’esperança, ni de fe, ni d’amor en el tracte
amb el Senyor i amb els altres. Crec fermament que amb l’ajuda de Déu i
l’escolta als altres (bisbe, rector, fidels) les nostres parròquies poden esdevenir «oasis actius d’esperança». És temps de recomençar la vida parroquial, és temps de reconstrucció cristiana i de pouar en «l’essència familiar» de les primeres comunitats cristianes.

Cava amb Cor:
iniciativa solidària en
benefici de Càritas
Catalunya
La seu de Càritas Diocesana de Girona va acollir, a inicis de setembre,
la presentació del Cava amb Cor,
una iniciativa solidària en benefici
de Càritas Catalunya, impulsada
per la Confraria del Cava i apadrinada per Josep Roca, sommelier del
Celler de Can Roca.
Es tracta d’una tirada de 8.500 ampolles d’un cava brut reserva embotellat per a l’ocasió, fruit de la col·
laboració de 21 cavistes catalans,
que es posaran a la venda a un preu
que rondarà els 7,8 euros, i que ha
comptat amb la implicació de diverses cadenes de supermercats,
comerços i distribuïdores, compromesos amb la tasca de Càritas. Els
seus impulsors destinaran dos euros de cada ampolla a projectes socioeducatius de Càritas que atenen
infants i joves en situació de vulnerabilitat del conjunt de Catalunya.
L’acte va comptar amb les intervencions de Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de
Girona; Francesc Roig, president
de Càritas Catalunya; Eduard Sanfeliu, president de la Confraria del
Cava, i de Josep Roca, sommelier
del Celler de Can Roca i padrí del
Cava amb Cor. Tots ells van posar
en valor aquesta iniciativa solidària,
que contribuirà a donar més impuls
a la tasca social que duu a terme
l’entitat.
Trobareu tota la informació del Cava
amb Cor a la pàgina web www.cavaambcor.cat.

AGENDA
DIUMENGE, 19 DE SETEMBRE
Aplec del Foment de la Sardana de
Figueres. A les 12 del migdia, missa al
santuari de la Mare de Déu de la Salut
de Terrades.
Missa de Festa Major a Verges. A les
12 del migdia a l’església. Presidirà el
bisbe Francesc.
Ordenació diaconal d’Edgar Jaulent. A les 6 de la tarda a la Catedral
de Girona. Presidirà el bisbe Francesc.

DILLUNS, 20 DE SETEMBRE
Recés de l’Apostolat de l’Oració. A
les 6 de la tarda al temple del Sagrat
Cor de Girona.

DIMARTS, 21 DE SETEMBRE
Festa de la dedicació de la Catedral
de Girona. A les 9 del matí, Litúrgia

Església
Viva
ríguez Vilagran
Presenta: Àngel Rod

Magazín setmanal de 30 minuts amb reportatges
i entrevistes d’actualitat de l’Església de Girona.
Té els apartats:
La Paraula del Bisbe (amb Mons. Francesc Pardo),
Punt de Vista (comentari d’actualitat a càrrec
de diferents col·laboradors),
notícies i l’evangeli dominical.
Mensualment:
Música sense complexos (Xavier Roca)
i Cinema de valors (Narcís Mir).
El 1993 va rebre el Premi Bravo de Ràdio, que atorga
la Conferència Episcopal Espanyola.

SANTORAL I LECTURES
de les Hores i missa. Presidirà el bisbe
Francesc.

DIVENDRES, 24 DE SETEMBRE
Missa de Festa Major a Santa Coloma de Farners. A les 12 del migdia a
l’església parroquial. Presidirà el bisbe
Francesc.

DISSABTE, 25 DE SETEMBRE
Romeria al santuari de la Mare de
Déu de la Salut de Terrades. Poble
de Vilabertran. A les 12 del migdia,
missa.

DIUMENGE, 26 DE SETEMBRE
Celebració dels sagraments de la
Iniciació Cristiana per a adults. A les
6 de la tarda a la Catedral de Girona.
Presidirà el bisbe Francesc.

L’emeten:

Cadena COPE Girona 89.9 FM
Caldes FM 107.9 FM
Girona FM 92.7 FM
Ràdio Arenys de Munt 107.0 FM,
Ràdio Bonmatí 107.1 FM
Ràdio Calella 107.9 FM
Ràdio Canet de Mar 107,6 FM
Ràdio Cap de Creus 88.7 FM
Ràdio Cassà de la Selva 103.1 FM
Ràdio l’Escala 107.6 FM
Ràdio la Vall (Les Preses) 107.6 FM
Ràdio les Planes 107.7 FM
Ràdio Mar d’Amunt (Port de la Selva) 107.0
Ràdio Palafrugell 107.8 FM
Ràdio Salt 97.7 FM
Ràdio Sant Gregori 107.9 FM
Ràdio Sant Pol 107.2 FM
Ràdio Sarrià 87.6 FM
Ràdio Tordera 107.1 FM

Nota: el
programa a la
Cadena COPE
porta per nom
“El Mirall”.
També es pot
escoltar per
Internet al web
del Bisbat a
Programes de Ràdio

Divendres 13.30
Diumenges 8.30
Diumenges 8.30
Diumenges 10.30
Diumenges 8.30
Diumenges 9.00
Diumenges 8.30
Diumenges 7.00
Dissabtes 20.35
Diumenges 8.30
Diumenges 8.30
Diumenges 8.00
Diumenges 9.00
Diumenges 9.00
Dissabtes 8.00
Diumenges 10.00
Diumenges 9.00
Dissabtes 8.30
Dissabtes 9.00

Diumenge XXV de durant l’any, 19 de setembre de 2021. St. Gener (300), bisbe de
Nàpols. Sta. Maria de Cervelló (+ 1290), coneguda com a «Maria dels Socors». Mercedària
nascuda a Barcelona. Mare de Déu de la Saleta. Lectures: Sa 2, 12.17-20 / Sl 53 / Jm 3,
16 – 4,3 / Mc 9, 30-37.
Dilluns, 20. St. Andreu Kim i companys màrtirs a Corea (s. XIX). Lectures: Esd 1, 1-6 / Sl
125 / Lc 8, 16-18.
Dimarts, 21. Mare de Déu de la Font de la
Salut (venerada al seu santuari de Sant Feliu
de Pallerols). St. Mateu, apòstol i evangelista
(s. I), patró dels cobradors d’impostos i dels
funcionaris de duanes. St. Jonàs (Antic Testament). Festa de la Dedicació de la Catedral de
Girona. Lectures: Ef 4, 1-7 / Sl 18 / Mt 9, 9-13.
Dimecres, 22 de setembre. St. Maurici i
companys màrtirs (+ 300). Sta. Salaberga (+
664), abadessa. Trentè aniversari de l’ordenació episcopal de Mons. Carles Soler i Perdigó,
bisbe emèrit de Girona. Lectures: Esd 9, 5-9 /
Sl Tb 13, 2.4.6.7.8. / Lc 9, 1-6.
Dijous, 23. Sta. Tecla (s. I), deixeble de l’apòstol Pau. Patrona de Tarragona i de la mecanografia. Sant Pius de Pietrelcina (+ 1968),
caputxí. Afable amb els més pobres i necessitats. Lectures: Ag 1, 1-8 / Sl 149 / Lc 9, 7-9.
Divendres, 24. St. Dalmau Moner (+ 1341).
Celebrat avui a Santa Coloma de Farners, que
el té per patró. És també el segon patró de la
ciutat de Girona. Les seves despulles reposen
al temple del Sagrat Cor. Invocat per tenir bona
dentadura, humilitat i serenitat. Sts. Felicià i
Prim (+ 303), màrtirs venerats a Besalú. Mare
de Déu de la Mercè, patrona dels presos, de
la ciutat de Barcelona i de la seva arxidiòcesi.
Lectures: Ag 2, 1b-10 / Sl 42 / Lc 9, 18-22.
Dissabte, 25. Beates Carme, Magdalena i
Rosa Fradera (+ 1936). Germanes nascudes a
Riudarenes i màrtirs a Lloret de Mar. Missioneres del Cor de Maria. St. Cleofàs, deixeble
del Senyor. Sta. Aurèlia (s. XI), eremita. Mare
de Déu de la Misericòrdia (a Reus). Lectures:
Za 2, 1-5.10-11a / Sl Jr 31, 10.11-12ab.13 / Lc
9, 43b-45.
Litúrgia de les Hores. Diumenge, pròpia. Te
Deum. Dilluns i dijous del propi. Dimarts, de la
festa Te Deum. Dimecres, de la fèria. Divendres, de la fèria o de la memòria. Dissabte del
propi del dissabte o de la memòria.

«Ressons de la nostra terra», nou CD de
l’Escolania de Montserrat

Festivitat de la Mare de Déu del Tura a
Olot

L’Escolania de Montserrat ha iniciat el curs amb la publicació d’un
nou CD, que porta per títol Ressons de la nostra terra. És el primer
enregistrament de l’Escolania compost íntegrament per repertori
popular i d’autor, que també forma part del repertori habitual del
cor en la seva faceta més concertística. La direcció és de Llorenç
Castelló i ha estat acompanyat al piano per Vicenç Prunés. Els
onze temes són: La gata i el belitre,
Marinada, La dama de Mallorca,
La filadora, El rossinyol, L’ametller,
La Mare de Déu, La nostra dansa,
Muntanyes del Canigó, El cant dels
ocells i el Virolai.
Trobareu aquest CD a la llibreria
diocesana Casa Carles de Girona
(Pl. del Vi, 2).

El dimecres 8 de setembre,
l’església de Sant Esteve d’Olot va
acollir la celebració de la festivitat
de la Mare de Déu del Tura, amb la
participació de nombrosos fidels.
La cerimònia va ser presidida pel
bisbe Francesc, qui en la seva homilia va recordar que «som aquí
fent festa per agrair novament la
protecció de la Mare de Déu, el seu amor de mare». I va afegir:
«Des de fa segles que generacions d’aquesta ciutat i de molts
pobles de la Garrotxa han viscut amb aquesta certesa; i amb el
nom de Tura l’han invocada, l’han lloada, li han presentat alegries
i tristeses, li han confiat peticions, l’han feta propera a cada llar i a
tots els racons de la ciutat, i n’han fet festa, i festa gran».
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