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2. Les comunitats cristianes transmeten a les famílies 

l'experiència de la comunió? Les famílies són per a les 

comunitats cristianes una crida a un estil de vida més fratern?  

3. La caritat és una atenció constant de la vida parroquial? Les 

associacions i institucions caritatives (Caritas) són expressió 

de tota la comunitat?  

4. Com s'ajuden les famílies a l'hora d'educar en el valor d'una 

vida entregada als altres, a suscitar vocacions per a la missió? 

 

G. Un compromís amb la vida familiar i social 

H. Oracions espontànies. Pare Nostre 

I. Cant final 
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a ofrena de nosaltres mateixos a Déu, perquè la seva victòria 

es manifesti plenament a tots els homes a través d’una 

conducta renovada íntimament. [Sacramentum caritatis, 72] 

 

F. Preguntes per al diàleg en parella i en grup 

PREGUNTES PER A LA PARELLA 

1. La nostra família sent el diumenge com un temps amb i per 

als altres?  

2. Com és la relació entre la nostra família, les altres famílies i 

la comunitat cristiana?  

3. Quins són els gestos de servei i de caritat vivim a casa 

durant la setmana? Quins compromisos de caritat suggerim 

per als altres, sobretot per a les persones més necessitades?  

4. La nostra casa té la porta oberta al món, als seus problemes 

i a les seves necessitats? 

 

PREGUNTES PER AL GRUP FAMILIAR I LA COMUNITAT 

1. La dimensió comunitària del diumenge avui dia es viu poc. 

Quins remeis i suggeriments podem trobar?  

  

 —1— 

 

 

Índex de les catequesis 

 

1. El secret de Natzaret 

 

2. La família engendra la vida 

3. La família viu la prova 

4. La família, ànima de la societat 

 

5. El treball i la festa en la família 

6. El treball com a recurs per a la família 

7. El treball com a desafiament per a la família 

 

8. La festa, temps per a la família 

9. La festa, temps per al Senyor 

10. La festa, temps per a la comunitat 
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10. LA FESTA, TEMPS PER A LA COMUNITAT  

 

A. Cant i salutació inicial 

B. Invocació de l'Esperit Sant 

C. Lectura de la Paraula de Déu 

 
46 Cada dia eren constants a assistir unànimement al culte del temple. A 

casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa de 

cor. 47 Lloaven Déu i eren ben vistos de tot el poble. I cada dia el Senyor 

afegia a la comunitat els qui acollien la salvació. (Ac 2, 46-47) 

 
33 Amb gran poder els apòstols donaven testimoni de la resurrecció de 

Jesús, el Senyor, i la gràcia abundosa de Déu actuava en ells.  (Ac 4,33) 

 
42 Cada dia, al temple i per les cases, no paraven d'ensenyar i d'anunciar la 

bona nova que Jesús és el Messies.  (Ac 5,42) 

 
43 «Però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important 

enmig vostre, que es faci el vostre servidor, 44 i qui vulgui ser el primer, que 

es faci l'esclau de tots; 45 com el Fill de l'home, que no ha vingut a ser 

servit, sinó a servir i a donar la seva vida com a rescat per tothom». (Mc 

10,43-45) 
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estil de vida. Sant Ignasi d’Antioquia expressava aquesta 

veritat qualificant els cristians com «els qui han arribat a la 

nova esperança», i els presentava com els qui viuen «segons 

el diumenge» (iuxta dominicam viventes). Aquesta fórmula del 

gran màrtir d’Antioquia il·lumina clarament la relació entre la 

realitat eucarística i la vida cristiana en la seva quotidianitat. El 

costum característic dels cristians de reunir-se el primer dia 

després del dissabte per celebrar la resurrecció de Crist —

segons el relat de sant Justí màrtir— és el fet que defineix 

també la forma de l’existència renovada pel trobament amb 

Crist. La fórmula de sant Ignasi —«viure segons el 

diumenge»— subratlla també el valor paradigmàtic que aquest 

dia sant té en referència a qualsevol altre dia de la setmana. 

En efecte, la seva diferència no rau simplement a deixar les 

activitats habituals, com una espècie de parèntesi dins el ritme 

normal dels dies. Els cristians sempre han viscut aquest dia 

com el primer de la setmana, perquè en ell es fa memòria de 

la novetat radical portada per Crist. Així, doncs, el diumenge 

és el dia en què el cristià troba aquesta forma eucarística de la 

seva existència, a la qual està cridat a viure constantment. 

«Viure segons el diumenge» vol dir viure conscients de 

l’alliberament portat per Crist i desenvolupar la pròpia vida com 
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En els primers segles l'Eucaristia dominical va permetre que 

l'Església es difongués fins als confins del món. Encara avui, 

en la vida quotidiana de la família i de l'Església, hom rep la 

invitació a sortir novament des d'allí: sense l'Eucaristia 

dominical els cristians no poden pas viure. 

 

E. Ensenyament del Magisteri 
El diumenge és la repetició en el cicle breu del temps setmanal del gran 

misteri de la Pasqua. Es diu també «petita Pasqua dominical». «Viure 

segons el diumenge» significa viure en la consciència de l'alliberament que 

va portar Crist, perquè la seva victòria es manifesti plenament a tots els 

homes a través d'una conducta íntimament renovada. El diumenge com a 

festa per als altres no cal entendre'l només en funció litúrgica: és un valor 

humà, més que un do cristià. No viure els dies com si fossin tots iguals (i 

només el diumenge té el secret de la diversitat), dedicar temps a la 

comunitat i a la caritat és un camí eficaç per a l'alliberament de l'home de la 

servitud del treball.  

 

Viure segons el diumengeViure segons el diumengeViure segons el diumengeViure segons el diumenge 

Aquesta novetat radical que l’Eucaristia introdueix en la vida 

de l’home ha estat present en la consciència cristiana des del 

principi. Els fidels han percebut de seguida la influència 

profunda que la celebració eucarística exercia sobre el seu 
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1 A l'església d'Antioquia hi havia alguns profetes i mestres: Bernabé, 

Simeó, que duia el sobrenom de Negre, Lluci de Cirene, Manaèn, educat a 

la cort amb el tetrarca Herodes, i Saule. 2 Mentre celebraven un acte de 

culte al Senyor en ocasió d'un dejuni, l'Esperit Sant digué: 

—Separeu-me Bernabé i Saule per a dedicar-los a l'obra a què els he 

cridat. 
3 Llavors, després d'haver dejunat i pregat, els imposaren les mans i els 

van acomiadar. 
4 Ells, doncs, enviats per l'Esperit Sant, van baixar a Selèucia, i d'allí 

navegaren cap a Xipre. 5 Arribats a Salamina, predicaven la paraula de 

Déu a les sinagogues dels jueus. Joan era el seu ajudant. (Ac 13,1-5) 

 

D. Catequesi bíblica 

1. Dia de la comunió.  El dia del Senyor fa viure la festa com 

temps per als altres, dia de la comunió i de la missió. 

L'Eucaristia és memòria del gest de Jesús: aquest és el meu 

cos entegat, aquesta és la meva sang vessada per vosaltres i 

per tots els homes. El «per vosaltres i per tots els homes» 

vincula estretament la vida fraterna (per vosaltres) i l'obertura a 

tots (per la multitud de la humanitat). En la conjunció «i» 

trobem tota la força de la missió evangelizadora de la família i 

de la comunitat: se'ns dóna a nosaltres a fi que sigui per a tots.  
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L'Església que neix de l'Eucaristia dominical està oberta a tots. 

La primera forma de la missió és construir la comunió entre els 

creients, fer de la comunitat una família de famílies. Aquesta 

és així mateix la llei fonamental de la missió: l'Església unida i 

concorde és el testimoniatge més persuasiu davant del món. 

L'Església pot convertir-se en escola de missió només si és 

casa de comunió. Els passatges dels Fets dels Apòstols que 

acabem d’esmentar ens ofereixen la imatge de les primeres 

comunitats que viuen la seva experiència cristiana entre la 

casa i el temple. La festa i el diumenge són el moment per a 

renovar la vida eclesial, de manera que la comunitat dels 

creients assumeixi el clima de la vida familiar i la família s'obri 

a l'horitzó de la comunió eclesial. 

 

L'Església local i la parròquia són la presència concreta de 

l'Evangeli en el cor de l'existència humana. Són les figures de 

l'Església més conegudes pel seu caràcter de proximitat i 

acollida per a tots. En força països les parròquies han indicat 

la «vida bona» segons l'Evangeli de Jesús i han sostingut el 

sentit de pertinença a l'Església. Tal com afirma el Concili 

Vaticà II, en les esglésies locals «l'Església... camina junt amb 

tota la humanitat i comparteix amb el món la mateixa qualitat 
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força extraordinària del diumenge, centrat en l'Eucaristia 

domèstica, va dur als màrtirs d’Abitina al martiri.  

«Has actuat contra les ordres dels emperadors i dels Cèsars 

aplegant tota aquesta gent». I el prevere Sadurní, inspirat per 

l'Esperit del Senyor, va respondre: «Hem celebrat l'eucaristia 

dominical sense amoïnar-nos per elles». El procònsol va 

preguntar: «Per què?». Va respondre: «Perquè la celebració 

de dia del Senyor  no es pot descurar». (IX).  

«A casa teva —diu el procònsol— s’han celebrat reunions 

contra el decret dels emperadors?». Emèrit, ple de l'Esperit 

Sant, va respondre: «A casa meva hem celebrat el dia del 

Senyor». I ell continuà: «Per quin motiu els permeteu d’entrar-

hi?». Va replicar: «Perquè són els meus germans i no els ho 

hagués pogut impedir». «No obstant això —va reprendre el 

procònsol— tu tenies el deure de prohibir-ho». I ell: «No hauria 

pogut perquè nosaltres, els cristians, no podem viure sense 

celebrar l’Eucaristia el dia del Senyor» (Actes dels màrtirs: 

Martiri dels sants Sadurní, Datiu i molts altres màrtirs d’Àfrica 

sota Dioclecià, XI. Migne PL VIII, 707, 709-710).  
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el seu ambient (veïns, amics, familiars), en la comunitat 

eclesial, en la societat.  

La comunitat eucarística ampliarà la seva mirada cap un 

horitzó universal, assumint la sol·licitud de Pau per totes les 

esglésies. Si la missio ad gentes és l'horitzó de la missió per a 

l'Església, també l'Església local és, en el seu propi territori, 

enviada a anunciar l'Evangeli. L'educació per l'acollida del 

proïsme, del diferent, de l'immigrat, haurà de partir de les 

famílies i rebre un impuls per part de la comunitat. Abans de 

res, és en la família on sovint neix la intuïció d'una vida 

entregada als altres, dedicada a la missió i al compromís en el 

món. En nombroses famílies cristianes, amb una forta 

experiència d'humanitat i d'amor, i amb freqüent participació 

en l'Eucaristia dominical, han brollat esplèndides històries de 

vocació al servei en la societat, al compromís en el voluntariat, 

al testimoniatge en la política, a la missió en altres països del 

món. La relació entre diumenge i Eucaristía, entre Església i 

missió, entre família i servei al proïsme, requereix una 

renovada obra d'introducció a allò que és essencial en la vida 

cristiana, que impulsi a una nova consciència missionera. La 
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terrenal» (Gaudium et spes, 40). En la parròquia les famílies, 

que són «església domèstica», fan de la comunitat parroquial 

una Església enmig de les altres llars. La vida quotidiana, amb 

el ritme de treball i festa, permet que el món entri a casa i obre 

la casa al món. Per altra banda, la comunitat cristiana ha de 

tenir cura de les famílies, allunyant-les de la temptació de 

recloure’s en llur «apartament» i obrint-les als camins de la fe. 

En la família la vida es transmet com un dó i una promesa; a la 

parròquia la promesa continguda en el do de la vida rep 

acolliment i nodriment. El dia del Senyor es converteix en dia 

de l'Església quan ajuda a experimentar la bellesa d'un 

diumenge viscut en comunitat, evitant la banalitat d'un cap de 

setmana dedicat al consum, per a dur a terme ocasionalment 

experiències de comunió fraterna entre les famílies. 

 

2. Dia de la caritat.  El dia del Senyor com a dies Ecclesiae es 

converteix en dia de la caritat. L'Església, que es nodreix en 

l'Eucaristia dominical, és la comunitat al servei de tothom. La 

família, per bé que no només ella sola, és la xarxa a través de 

la qual es transmet aquest servei. L’exquisit passatge de 

l'Evangeli de San Marc al que hem fet referència il·lustra com 
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en l'Eucaristia dominical Jesús és enmig nostre com un 

servidor. Aquest és el criteri del servei en la comunitat: qui 

vulgui ser el més gran que es faci petit (el vostre servidor), i 

qui vulgui ser el primer que es dediqui als pobres i als petits 

(esclau de tots). El servei de la caritat és una característica del 

diumenge cristià. Alguns temps litúrgics (l’Advent i sobretot la 

Quaresma) el proposen com una tasca essencial de les 

famílies i de la comunitat. El diumenge es converteix així en el 

«dia de la caritat».  

El servei de la caritat expressa el desig de la comunió amb 

Déu i entre els germans. La família, al llarg de la setmana, surt 

a l’encontre de les necessitats de cada dia, però la vida 

familiar no pot limitar-se a donar coses i a complir amb 

compromisos: ha de fer créixer el vincle entre les persones, la 

vida bona en la fe i en la caritat. Sense una experiència de 

servei a la pròpia llar, sense practicar l'ajuda recíproca i sense 

participar en les fatigues comunes, difícilment neix un cor 

capaç d'amor. En la família els fills experimenten dia rere dia 

l'entrega incansable dels pares i el seu humil servei, aprenent 

de llur exemple el secret de l'amor. Quan en la comunitat 

parroquial els nois i els joves hauran d'ampliar l'horitzó de la 

  

 —7— 

caritat a les altres persones, podran compartir l'experiència 

d'amor i de servei que hauran après a casa seva. 

L'ensenyament pràctic de la caritat, sobretot en les famílies 

amb un fill únic, haurà d'obrir-se de seguida a formes –petites 

o grans– de servei als altres. 

 

3. Dia de l'enviament a la missió.  La dimensió missionera de 

l'Església es troba al centre de l'eucaristia dominical i obre les 

portes de la vida de família al món. La comunitat dominical és 

per definició comunitat missionera. En la bella icona del Llibre 

dels Fets citat més amunt, es descriu la comunitat d’Antioquia 

que, mentre celebra el culte del Senyor, potser dominical, es 

veu impulsada per l'Esperit a la missió. En el dia del culte la 

comunitat es converteix en missionera. La missió no es 

refereix només a les persones enviades, sinó que mostra la 

seva eficàcia quan tota l'Església, amb la varietat dels seus 

carismes, ministeris i vocacions, es converteix en el signe real 

de la caritat de Crist per a tots els homes. Les formes 

missioneres de la comunitat són diverses, però totes han de 

dur als homes vers Crist. La família està cridada a evangelitzar 

d'una manera pròpia i insubstituïble: en el seu propi interior, en 


