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«Creats per a la missió, vosaltres sou la llum del Món». Aquest va ser el missatge que va
posar nom a la trobada d’aquest divuit de setembre, convocada pel Secretariat de pastoral
amb Joves i el Secretariat de Catequesi, emmarcats en la Delegació d’Anunci de la fe i
d’iniciació cristiana de l’Arquebisbat de Barcelona. Una jornada que va tenir lloc al Col·legi
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Sant Miquel i va comptar amb l’assitència d’una seixantena de joves catequistes i diversos
ponents, per aprofundir en la crida que fa el Senyor. Entre els ponents, hi havia el bisbe
auxiliar de Barcelona, Mons. Antoni Vadell que va acompanyar-los durant la jornada.
Tots preparats i amb les acreditacions respectives, van iniciar la trobada amb la missa
d’acollida que va presidir el bisbe Toni acompanyat d’altres preveres, entre aquests, el
director del Secretariat de Catequesi, Mn Alberto Para, i el del Secretariat de la pastoral amb
joves, Mn. Carlos Bosch.

«Tenim goig d’anunciar la Paraula»
En la homilia, el bisbe Vadell va recordar que la missió de la catequesi, per a la qual han
estat cridats i triats pel Senyor és transmetre el «secret del Senyor». En aquest sentit, va
referir-se a la paràbola del Sembrador, en que la llavor és la paraula i el sembrador Jesús.
«Nosaltres tenim el goig com a catequistes de compartir la seva missió amb ell. La missió
d’anunciar la Paraula. Doneu gràcies per això! – va exhortar el bisbe- Com a catequistes,
participem de l’experiència que som Terra, creats pel Senyor per a la seva missió. Som terra
i, per tant, també esperem i vivim aquesta paraula que ens va nutrin i fecundant, per
nosaltres poder arribar també a dur a terme la missió de Déu ens demana».

Deixar-se en les mans del Senyor
Mons. Vadell va convidar a «desitjar viure la vida com a terra que es deixa penetrar per la
paraula». En aquest sentit, els va advertir que la terra bona és la més «fràgil» però alhora la
més treballada per Ell, la qual com més treballada, més necessitat en té del Senyor. «Com
més treballis la vida com a deixeble del Senyor i com a catequista, com més treballis el teu
interior i relació amb Ell, més descobriràs la teva condició de terra fràgil, que us portarà no
una desgracia sino una gràcia», els va dir.
Amb aquesta gràcia, el bisbe Toni els va animar a prestar la seva mirada al Senyor, per
deprés mostrar-la als joves com a catequistes i participar així de la missió, per a la qual han
estat creats. «El Senyor busca terra bona i busca aquella trepitjada pel camí de la vida. Veu
aquells que han estat ferits i els acull. Aquesta és la mirada que desitjo per a vosaltres,
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catequistes, la mirada del senyor a través dels teus ulls!» va dir.

Cridats a una vida plena
Després de la celebració, el mateix bisbe Vadell va obrir les ponències, estenent el missatge
que va pronunciar en l’homilia. En aquest cas, va mencionar algunes claus per aprofundir en
com ser creats per a la missió .
«El Senyor us ha creat per viure la vida “a lo gran”! Per viure apassionadament! Aquesta és
la gran vocació que us ha donat i el gran regal». Amb plena convicció, el bisbe va exposar
aquest primer punt a tenir en compte. Una il·lusió per viure el regal de Déu, que depèn d’Ell.
Obrint-se als joves – que l’escoltaven amb atenció-, el bisbe Toni va exposar com en un
moment de malaltia, si en tenia algun dubte d’aquesta dependència de Déu, per a ell ara
s’ha fet «evidentissim». «L’experiència m’ha demostrat que no controlo ni la vida ni el meu
cos. Tingueu en compte que Ell ens crida a una vida plena, però aquesta mateixa ens ve
gran, perquè som petits de condició i ens falta perspectiva», exposava el bisbe. Amb tot, els
va avançar no preocupar-se perquè «tot té un sentit».

Cridats a comunicar amb l’exemple
Davant aquesta vida plena, el bisbe Toni va animar els catequistes a demanar poder
descobrir «la vida immensa i respondre a aquesta vocació tan gran», sent testimonis que
s’ho creuen i que amb convicció volen viure-la. «El Senyor m’està regalant alguns detalls que
mai m’havia regalat – els confessava el bisbe-, per això no puc deixar de creure que estem
cridats per a una vida molt gran i això ho hem de transmetre».
Vadell va subratllar la convicció de creure-ho i de viure la missió «habitant en el cor del
Senyor» seguint un mètode «ja inventat però que cal viure-ho amb sinceritat i de veritat»:
alimentar-se de la pregària i l’Eucaristia i viure-ho amb comunitat». En aquest punt, va
recordar-los que ells com a catequistes participen de la missió propagant el missatge de Déu
i, com a terra que són, esdevenint transmissors de vida. «la vida cristiana passa per la relació
d’un altre que ens ha interpel·lat i, a poc a poc, anem descobrint l’amor del Senyor». «La
tendresa de Déu als joves arriba de l’escalf de les vostres mans».
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Formación amb profunditat
Després d’un breu descans, les conferències Mn. Carlos Bosch va continuar amb la formació,
amb la xerrada més teòrica però també destacant aspectes pràctics sobre «Fonaments de la
catequesi». Durant la jornada els joves van poder treballar en grups i també enriquir-se amb
diferents sessions conduïdes per diversos especialistes: «Pornograﬁa i afectivitat», per Javi
Alonso, director d’Entusiàstics i extreballador a YouTube i Google; «El mètode: la relació –
infants», per Laura Navarro, professora de primària al Col·legi Abat Oliba Spínola; «el
mètode: la relació – adolescents», per Jordi Massegú, LifeTeen Spain; i «El poder de la
pregària a la missió», per Mateo Puig, monitor de Lifeteen de la parròquia Sant Miquel dels
Sants i missioner de NET. Totes les sessions podran escoltar-se des del canal de Youtube del
Secretariat de Joves.
Al ﬁnal del la jornada, els joves catequistes van tornar a casa plens d’il·lusió i encoratjats per
començar la missió allà on Déu els porti.
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