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Vull ser cristià

Vull batejar-me» o «Vull rebre el baptisme» són les ex-
pressions d’accés a la vida cristiana que es van sen-
tint cada vegada més a les nostres Esglésies.

A més de la petició per part de les famílies cristianes per
batejar llurs fills nounats, que és una petició ben coherent
i necessària, també les nostres comunitats cristianes es
troben davant una realitat,
que no és nova, però sí
creixent: la petició per
part de joves i adults del
baptisme com a expressió
de desig de vida cristiana.

Les nostres Esglésies
diocesanes, com les d’ar-
reu d’Europa i del món,
responen a aquesta de-
manda oferint el procés,
antic però actualitzat, del
catecumenat.

És un itinerari on la ca-
tequesi i la celebració de
la Paraula de Déu a l’inte-
rior de la comunitat cris-
tiana ajuden el candidat a
tastar la nova vida que ve
de la fe en Jesucrist i que
comporta la conversió de
vida. Tot un camí de discerniment i creixement interior acom-
panyat principalment per preveres, catequistes i padrins, ve-
ritables testimonis de fe.

Les diòcesis de Catalunya compten cadascuna amb el
Servei Diocesà per al Catecumenat que és ajut necessari
per acollir, orientar i acompanyar tant els preveres i els ca-
tequistes, com els mateixos catecúmens.

Les diferents etapes catequètiques i les celebracions
dels ritus que acompanyen l’itinerari catecumenal es-
devenen una veritable gestació maternal de l’Església
en els qui pel Baptisme esdevindran els nous fills de
Déu.

És un autèntic do de Déu els joves i adults que demanen
rebre el baptisme. Aquesta realitat que va creixent a casa
nostra posa en relleu la presència de Déu en el cor d’a-
quests joves i adults, que va treballant i que els mou a vo-
ler ser cristians i membres de l’Església. El Catecumenat és
una expressió de l’acció missionera i evangelitzadora

de l’Església. L’Església
—avui també— creix i va
engendrant nous fills i fi-
lles de Déu. I l’Església
existeix precisament per
fer propici als homes i les
dones del nostre temps la
trobada personal amb Je-
sús.

És molt necessari que
els rectors i els sacerdots,
amb motiu d’una petició
del sagrament del baptis-
me per par t d’un jove o
adult, segueixin els crite-
ris que cada Església dio-
cesana ha assenyalat per
fer un autèntic Catecume-
nat. Els ritus i les celebra-
cions que es programen a
nivell diocesà enriqueixen

moltíssim les catequesis que s’ofereixen als catecúmens i
tots hem de procurar que la seva preparació sigui ben com-
plerta i reeixida. El Servei Diocesà del Catecumenat està
sempre al servei de totes les parròquies i comunitats.

Sovint hem dit que manca encara una autèntica iniciació
cristiana en els infants que hem batejat, que procurem ofe-
rir amb la catequesi d’infants. En el cas dels catecúmens
que demanen lliurement i amb autèntic desig el sagrament
del baptisme, hem d’oferir-los la iniciació cristiana amb un
Catecumenat ben fet.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona  
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1a JORNADA DE FORMACIÓ PER A CATEQUISTES-ACOMPANYANTS

• Acompanyar un catecumen és, en primer lloc, incorporar-se
al seu camí de recerca de Déu. De sempre, l’Església ha
cridat els batejats per a aquest servei de ser catequistes.
(En la pràctica… per a caminar amb els catecúmens, pàg. 42)

• Acompanyar un catecumen és respondre a una crida per a
complir una missió que pertany a l’Església: definir i verificar.
(En la pràctica… per a caminar amb els catecúmens, pàg. 43) 

Dia i lloc: dissabte 20 de novembre de 2010, de 10.30 a
13 h, al Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació 231)
Tema: Claus de discerniment en el procés catecumenal

RITU D’ INGRÉS AL CATECUMENAT ( INFANTS)

• Aquest ritu es destina a aquells infants que, no havent es-
tat batejats de petits i havent arribat a l’edat de l’ús de la
raó i de la catequesi, es presenten a la iniciació cristiana.

• Llur iniciació reclama tant una conversió pròpia, madura-
da gradualment segons l’edat, com l’ajuda de l’educació
convenient a aquesta edat.
(Ritual d’Iniciació Cristiana d’Adults —RICA—, pàg. 114)

Dia i lloc: dissabte 27 de novembre de 2010, de 12 a 18 h,
al Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació 231) i la
S. E. Catedral. Presidirà el Sr. Cardenal.

RITU D’ INGRÉS AL CATECUMENAT (ADULTS)

• El ritu d’ingrés al Catecumenat és de la màxima importàn-
cia, perquè llavors els candidats es presenten per prime-
ra vegada i manifesten a l’Església la seva voluntat, i
l’Església, complint el seu deure apostòlic, admet aquells
que volen esdevenir membres seus. (RICA 14)

• El ritu amb què els qui es volen fer cristians entren a for-
mar part dels catecúmens se celebra quan, després d’ha-
ver rebut el primer anunci del Déu vivent, arriben a tenir ja
una fe inicial en Crist Salvador. (RICA 68)

Dia: diumenge 28 de novembre de 2010 (primer diumenge
d’Advent)

• De l’evangelització, feta amb l’auxili de Déu, neixen la fe
i la conversió inicial, amb les quals hom sent que és apar-
tat del pecat i inclinat al misteri de l’amor de Déu, per-
què vagi madurant la voluntat sincera de seguir Crist i de
demanar el baptisme.

(RICA 10)

RECÉS DELS CATECÚMENS

• Es demana dels candidats que tinguin els fonaments ini-
cials de la vida espiritual i de la doctrina cristiana: o
sigui, la primera fe concebuda durant el temps del pre-
catecumenat, la conversió inicial, la voluntat de canviar
de vida i de començar el tracte amb Déu en Crist.

(RICA 15)

• El Catecumenat és un temps llarg en el qual els candidats
reben una instrucció pastoral i s’exerciten en una apro-
piada forma de vida, gràcies a les quals les seves dispo-
sicions espirituals, manifestades a l’ingrés, arriben a la
maduresa. (RICA 19)

Dia i lloc: dissabte 23 de gener de 2011, de 10 a 18 h, al
Seminari salesià «Martí Codolar» 

CALENDARI  D’ACTIVITATS I
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fe, se’ls adreçarà el cor a Déu, es fomentarà llur participació
al misteri litúrgic, se’ls estimularà a l’acció apostòlica i se’ls
nodrirà tota la vida segons l’esperit de Crist. (RICA 99)

• Ser cristià no vol dir només saber moltes coses de Jesús
i dels seus Evangelis, sinó estimar-lo i saber-nos estimats
per ell.[…] ho fem pel contacte, per la sintonia vital, per
l’afectivitat. Per això en el camí de la fe cal afavorir mo-
ments de relació propera i íntima amb Jesús, mitjançant
la pregària personal i comunitària i la celebració de la fe.
(En la pràctica… per a caminar amb els catecúmens, p. 34)

Dia i lloc: Cada dijous des de setembre fins a juny, de 19 a
21 h, al Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació 231)

• En el perfil de l’acompanyant hi ha d’haver dos elements
de constant referència:
—La preocupació personal per cada catecumen.
—El seu creixement en la fe.

(En la pràctica… per a caminar amb els catecúmens, pàg. 51)

Dia i lloc: dissabte 19 de febrer de 2011, de 10.30 a 13 h,
al Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació 231)
Tema: Conversió de vida en el procés catecumenal

2a JORNADA DE FORMACIÓ PER A CATEQUISTES-ACOMPANYANTS

RITU DE L ’ELECCIÓ DELS CATECÚMENS

• S’anomena elecció perquè l’admissió feta per l’Església
es fonamenta en l’elecció de Déu, en nom del qual actua
l’Església; també se’n diu inscripció dels noms, ja que els
candidats inscriuen els seus noms al llibre dels elegits,
com a penyora de fidelitat. (RICA 23)

• La celebració de l’elecció posa fi al Catecumenat i, per
tant, a la llarga instrucció de l’enteniment i del cor. Així,
doncs, per poder inscriure algú entre els elegits, caldrà
que tingui una fe il·lustrada i una voluntat deliberada de
rebre els sagraments de l’Església. (RICA 134)

Dia i lloc: diumenge 13 de març de 2011 (primer diumenge
de Quaresma), a la S. E. Catedral

CLOENDA DEL TEMPS DE MISTAGÒGIA I CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ

• Assolit aquest darrer grau, la comunitat, juntament amb
els neòfits, per mitjà de la meditació de l’Evangeli, de la
participació de l’Eucaristia i de l’exercici de la caritat, va
avançant cap a una més alta percepció del misteri pasqual
i s’esforça més i més a viure’l. (RICA 37)

• Car els neòfits han passat per una renovació espiritual,
han gustat íntimament la bonesa de la Paraula de Déu,
han rebut la comunicació de l’Esperit Sant i han provat
que n’és de bo, el Senyor. 
Amb aquesta experiència, pròpia de l’home cristià i acres-
cuda amb l’exercici de la vida, assoleixen un nou sentit de
la fe, de l’Església i del món. (RICA 38)

TROBADES DE CATEQUESI  I  PREGÀRIA

Dia i lloc: dissabte 11 de juny de 2011 (Pentecosta), de 18
a 20 h, a la S. E Catedral de Barcelona

 CELEBRACIONS DEL CURS

• Durant aquest temps, els catecúmens rebran instrucció sobre
la doctrina catòlica en totes les seves parts, se’ls il·lustrarà la
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E l novembre de 2008 vaig començar el camí que, si Déu vol, em por-
tarà a esdevenir cristià la propera Pasqua. Amb motiu del Ritus de
l’Elecció que se celebrarà aquest diumenge (Primer de Quaresma),

exposo els motius que m’impulsen a ser cristià.

UNA EXPERIÈNCIA D’ACOMPANYAMENT DE CATECÚMENS

Estadística del Catecumenat

Abans de la divisió de la diócesi de Barce-
lona en tres diòcesis:

Any 2002
De 7 a 12 anys 996
De 13 a 18 anys 84
Més de 18 anys 258

Any 2003
De 7 a 12 anys 1.118
De 13 a 18 anys 81
Més de 18 anys 128

Diòcesi de Barcelona (ja s’han creat les
diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i de Ter-
rassa i, per tant, aquestes dades ja no in-
clouen les persones d’aquests bisbats):

Any 2004
De 7 a 12 anys 446
De 13 a 18 anys 37
Més de 18 anys 65

Any 2005
De 7 a 12 anys 420
De 13 a 18 anys 38
Més de 18 anys 143

Any 2006
De 7 a 12 anys 485
De 13 a 18 anys 44
Més de 18 anys 86

Any 2007
De 7 a 12 anys 470
De 13 a 18 anys 60
Més de 18 anys 86

Any 2008
De 7 a 12 anys 188
De 13 a 18 anys 24
Més de 18 anys 35

E l dia 6 de gener de 1972 es feia públic el
Ritual de la Iniciació Cristiana d’Adults, apro-
vat pel papa Pau VI, que impulsava en tota

l’Església una pràctica pastoral i sacramental que
està cridada a ocupar un espai cada vegada més
central en la vida i el creixement de l’Església.

La dimensió bàsica de la fe
és un do de Déu. És Déu qui
pren la iniciativa en la transfor-
mació interior de la persona i la
seva integració en l’Església.
Déu crida l’home i aquest inicia
lliurement un camí cap a Déu,
entrant en la seva vida i en la
seva existència.

El catecumenat, una realitat
en la nostra Esglésa de Barcelo-
na, és:
—el procés ordinari de l’Esglé-

sia perquè una persona adul-
ta esdevingui cristiana

—un temps que vol suscitar la
seva progressiva conversió i
el creixement i la maduració
en la fe

—un itinerari que té el seu origen en l’acció de
Déu i és viscut a l’interior de la comunitat ecle-
sial, que acull i sosté el nou creient fins a gene-
rar-lo a la vida nova del Crist pels Sagraments
de la Iniciació Cristiana: Baptisme, Confirmació
i Eucaristia

—un procés formatiu sostingut per:
• l’escolta de la Paraula de Déu i la catequesi
• ritus i celebracions litúrgiques
• la pregària i la caritat
• moments penitencials
• l’acompanyament de la comunitat cristiana 

El camí a recórrer davant la petició del Baptis-
me per part de joves i adults és el que segueix:
—petició del Baptisme al rector de la parròquia

que acull la petició
—contacte amb el Servei Diocesà per al Cate-

cumenat, que, d’acord amb el rector parro-

quial, proposa el procés a seguir a cada can-
didat.

En el cas d’infants no batejats, cal també se-
guir el camí assenyalat pel Directori de pastoral
sacramental dels bisbes de Catalunya i el Ritual

de la Iniciació Cristiana d’Adults,
capítol V.

El Servei Diocesà per al Catecu-
menat és l’organisme que el bis-
be institueix en la seva diòcesi per
promoure i coordinar les diferents
activitats i processos d’iniciació
cristiana per a catecúmens. 

Aquest Servei és l’encarre-
gat, en nom del bisbe, de:
—determinar, regular i valorar la

formació cristiana dels cate-
cúmens

—establir les diferents etapes
del procés: precatecumenat,
catecumenat, purificació o il-
luminació i mistagògia

—celebrar els ritus: d’Ingrés al
Catecumenat d’Infants i d’Adults i el de l’Elecció
—proposar orientacions per a ajudar totes les per-

sones interessades a conèixer el procés cate-
cumenal o bé que hi estiguin implicades.

Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel
Delegat per al Catecumenat

«La preocupació maternal de l’Església per l’e-
ducació dels cridats a la fe es manifesta oferint-los
la institució del Catecumenat, que no és una sim-
ple exposició de dogmes i de manaments, ans una
formació i aprenentatge de tota la vida cristiana de-
gudament allargat, a través dels quals els deixe-
bles s’uneixen amb llur Mestre, Crist. Aquesta és,
efectivament, la preocupació de cadascuna de les
nostres Esglésies i, per això, hi instituïm el Catecu-
menat.»

Directori de pastoral sacramental, n. 1

El catecumenat

Durant trenta-quatre anys he lluitat per aconseguir el que cap lluita
podia reportar-me, m’he esforçat en empreses que no requerien em-
penta, he cercat amb insistència allò que no estava amagat i he bus-
cat la recompensa de coses que són gratuïtes o no tenen valor i així,
amb lluita, esforç i insistència he arribat al moment en què escric aques-
ta carta tot preguntant-me si sóc prou digne per esdevenir cristià.

Després de tant pensar i debatre, he arribat a la conclusió que tots
els camins que he pres en la meva vida, la majoria equivocats, m’han
portat, indefectiblement, fins aquí…, indubtablement guiat. Allò que du-
rant anys em semblava un misteri indesxifrable, avui em sembla d’una
claredat com la llum del dia i d’una senzillesa tan gran que em fa sen-
tir estúpid i petit per haver estat tan cec durant tant de temps.

Per aquest motiu vull esdevenir cristià, perquè he trobat la certesa de
Déu a través dels errors, de l’estupidesa i la ceguesa i, en el moment
més inesperat, he pres consciència que la meva recerca era absurda i
que no calia cercar res, sempre hi havia estat en mi i ni tan sols esta-
va amagat.

Diuen que els camins del Senyor són inescrutables i puc donar fe que
és així. Segueixo sense saber què vol Déu de mi però ara veig, sé i sen-
to que ha estat, està i estarà sempre amb mi.

Dan Maldonado Gómez
Barcelona, 18 de febrer de 2010


