
I Trobada diocesana de catequistes 

Sant Feliu de Llobregat  

 

El passat dissabte 6 d’octubre, es celebrà a la diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, la I Trobada Diocesana de Catequistes. En aquesta trobada hi 
participaren uns 450 catequistes provinents dels 9 arxiprestats de la diòcesi. És 
una xifra notable si tenim present que al bisbat de Sant Feliu de Llobregat hi ha 
uns 1000 catequistes. Cada catequista rebé, com a obsequi i record de la 
trobada, una bossa amb el lema: “Quin goig sentir a les muntanyes els passos 
del missatger que porta la bona nova” i el logotip del bisbat. 

La trobada començà al Centre Parroquial de la parròquia de Sant Llorenç de 
Sant Feliu de Llobregat. La trobada era presidida per Mn. Jaume Berdoy, vicari 
general; Mn. Anton Roca, rector de St. Llorenç de St. Feliu de Llobregat i vicari 
episcopal de zona, Mn. Jordi d’Arquer, delegat diocesà de catequesi; i la 
ponent, Sra. Mª Eulàlia Palau. La trobada començà amb una pregària inicial, 
unes informacions i unes paraules de salutació per part de Mn. Jaume Berdoy, 
el qual entre altres coses excusà al Sr. Bisbe, Mons. Agustí Cortés, tot 
anunciant la seva presència al llarg de la trobada i sobretot en la celebració de 
l’eucaristia. 

A continuació, Mn. Jordi d’Arquer, delegat diocesà de catequesi, presentà a la 
Sra. Mª Eulàlia Palau a la qual se li havia demanat una ponència titulada: 
«L’infant, avui.». En la seva ponència convidà als i a les catequistes ha 
esdevenir “pontífexs”, és a dir, persones que estableixen ponts entre els 
destinataris i la bona notícia de l’evangeli. Uns destinataris que anà descrivint 
de manera detallada. Feu una mena d’elenc dels diferents tipus d’infants, 
d’adolescents i joves que tenim a casa nostra, incidint en les conseqüències 
educatives i en l’influx de la societat consumista en la que vivim. Aquesta 
descripció, que podia semblar a voltes negativa, es veié il·luminada per la 
referència a la Declaració dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides, signada 
el 1989, i en la qual es subratlla la dignitat de cada infant i el respecte que es 
mereix. Aquesta referència es veié enriquida per les referències a l’evangeli i a 
la tradició cristiana, especialment quan demanava als i a les catequistes que 
sabessin estimar, encoratjar (verb on hi ha “cor”). També demanà als i a les 
catequistes que fossin persones amb il·lusió, alegres, entusiasmadors/es 
(paraula que prové de la paraula “Déu”, en grec) i que sobretot sabessin donar 
confiança. Fou una ponència realista i esperançada que fou àmpliament 
aplaudida per tothom. 

A la catedral de St. Llorenç del bisbat de Sant Feliu de Llobregat es celebrà 
l’eucaristia, presidida per Mons. Agustí Cortés i animada pel grup “Galilei” de la 
parròquia de St. Mateu de Vallirana. L’eucaristia s’inicià amb la presentació de 
la realitat catequètica dels arxiprestats de la diòcesi, mentre es feien nou rams 
de nou flors cada un, representant els 9 arxiprestats, al peu de l’altar. A 
l’homilia el Sr. Bisbe, Mons. Agustí Cortés, manifestà el seu goig en trobar-se 



amb tots i totes les catequistes, als quals agraí la seva dedicació. En un 
moment de la seva homilia també manifesta que el bisbe necessita dels 
catequistes per fer arribar la bona notícia de l’evangeli als infants, als 
adolescents i als joves. Les lectures del diumenge que parlaven de la fe que ha 
de créixer i enrobustir-se, del servei als altres i del do que cal revifar, ajudaren 
als catequistes a renovar el compromís eclesial i catequètic. La celebració 
acabà amb la benedicció i enviament dels catequistes. 

La trobada finalitzà amb un senzill piscolabis a la Plaça de la Vila, animat pel 
grup “Pedaços” de la parròquia de Santa Maria de Piera. I poc a poc tothom 
tornava a casa seva feliç i joiós i amb ganes de ser “missatgers de l’evangeli”. 

 


