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L’Advent obre la porta als catecúmens
Mons. Antoni Vadell i el cardenal Joan Josep Omella han presidit les celebracions
dels Ritus d'Ingrés en el Catecumenat
10 desembre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Amb l’inici del temps d’Advent, els catecúmens han començat el seu camí vers la vida
cristiana amb la celebració del Ritu d’Ingrés en el Catecumenat. Es van dur a terme dues
celebracions. La primera es va dirigir a tots els infants que van donar el seu primer pas per
ser ﬁlls de l’Església. Aquesta va ser presidida per Mons. Antoni Vadell. D’altra banda, la
segona celebració es va encaminar cap als adults i va estar a càrrec del cardenal Joan Josep
Omella.
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Viure la fe amb petits gestos
Prop de quaranta infants en edat catequètica van celebrar a la catedral de Barcelona el camí
en l’inici del catecumenat. Un ambient familiar, on es van trobar acompanyats de pares,
padrins, catequistes i sacerdots. Després d’unes paraules de benvinguda, el bisbe auxiliar va
ressaltar que eren a la Catedral, “l’Església mare de totes les parròquies de Barcelona”.
Quan es van dirigir al presbiteri, els infants van escoltar la lectura de la crida de Samuel (1Sa
3,1-10). El bisbe Vadell els va proposar que “tanquessin els ulls cada dia”. Amb aquest gest,
els animava “a pregar i escoltar la veu de Déu que, com a Samuel, us crida cada dia“. També
va encoratjar els pares a “tenir cura de l’educació cristiana dels vostres ﬁlls”. Alguns consells
pràctics per viure la fe amb petits gestos en família van ser: el pessebre o beneir la taula.
Seguidament, se’ls va repartir el llibre dels evangelis.
A més, continuaran el seu procés formatiu en la catequesi de les seves parròquies. Passat
Nadal, se’ls lliurarà en una senzilla celebració el Credo i el Parenostre, donant així petites
passes per ser batejats.

Llegir la Paraula de Déu
Per altra banda, el Ritu d’Ingrés en el Catecumenat pels adults va ser presidit pel cardenal
Omella. En primer lloc, els va preguntar pel seu desig d’iniciar el camí vers els sagraments
d’iniciació cristiana. També va preguntar a tots els presents sobre el seu compromís per
acompanyar-los en el trajecte de la fe. Durant la litúrgia de la paraula, els va animar a
prendre amb seriositat aquest nou camí. A més, va remarcar la importància de llegir amb
constància la Paraula de Déu.
El proper pas que donaran serà el recés de catecúmens el pròxim 17 de febrer que comptarà
amb la presència del bisbe auxiliar Antoni Vadell.
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