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La catequesi i el magisteri 
del papa Francesc

6 i 7 de juliol de  2017
Seminari Conciliar de Barcelona

Secretariat Interdiocesà de Catequesi
de Catalunya i les Illes Balears

XVI Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi

Fitxa d’inscripció

Nom .........................................................................

Cognoms ..................................................................

Telèfon ....................................................................

Adreça .....................................................................

Població ...................................................................

Codi postal ..............................................................

Adreça electrònica .................................................

Diòcesi ....................................................................

Parròquia  ................................................................

Estat civil .................................................................

Edat ..........................................................................

La catequesi i el magisteri 
del papa Francesc

Preus
Matrícula:  15,00 €  
(Els catequistes de les Illes Balears no hauran d’abonar l’import de 
la matrícula)
Pensió completa individual:  65,00 €  
(Inclou el dinar del dia 6 de juliol, l’esmorzar i el dinar del dia 7 de 
juliol – el sopar del dia 6 de juliol serà lliure–)

Preu d’un àpat individual:  13 €  (només per als externs)

Per a formalitzar la inscripció

1r  Manualment 

Ompliu la fitxa d’inscripció adjunta.  
Ingresseu l’import total de la despesa al compte del SIC 
de CaixaBank:   ES16 2100 0963 6902 0001 6108 

Féu una fotocòpia del comprovant bancari de l’ingrés i envieu-nos-la, 
juntament amb la vostra fitxa d’inscripció, al SIC. 
C/ dels Àngels, núm. 18 bxs. 08001 Barcelona. Fax: 933 173 986. 
A/e: secretaria@sicb.e.telefonica.net  

2n Online  
Entreu a la web del SIC: www.sic-catequesi.cat   

Seguiu totes les indicacions del nostre aplicatiu (no oblideu adjun-
tar les vostres dades personals i el resguard bancari del pagament).   
Termini d’inscripció: 30 de juny de 2017

Informació:

A la secretaria del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de 
Catalunya i les Illes Balears (SIC), de dilluns a divendres, de 09:00 h 
a 14:00 h. Tel: 933 021 041. 
A/e: secretaria@sicb.e.telefonica.net
A la Delegació Diocesana de Catequesi del vostre bisbat 

Lloc de les Jornades:  

Seminari Conciliar de Barcelona. 
C/ Diputació , núm. 231
08012  Barcelona.

A la pantalla principal, cliqueu sobre la informació de les XVI 
Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi que 
apareix a la secció Agenda (columna situada al costat superior 
esquerra). S’obrirà una pantalla que us aportarà informació sobre 
les Jornades i donarà l’opció d’inscriure-us-hi via on-line.  

Sortir, 
acollir, 
acompanyar

Sortir, 
acollir, 
acompanyar

SIC



En aquestes Jornades re� exionarem sobre l’acollida 
i l’acompanyament de les famílies que demanen la 
catequesi per a infants i joves, i també dels adults que 
desitgen ser cristians o volen reprendre el camí de la fe. 

Volem descobrir com el magisteri del papa Francesc 
pot donar una nova orientació a la relació amb 
aquestes persones i famílies. Amb elles i partint d’elles, 
els responsables hauran de discernir i personalitzar 
creativament itineraris catequètics que ajudin a 
respondre a la crida que Déu fa a uns i altres.

Dijous, 6 de juliol
10:30 h - 11:00 h     Acolliment dels participants

Ponents:
Membres del SIC
Salvatore Currò, professor de Pastoral i Catequètica 
en diverses facultats romanes.

Responsable de la catequesi:  
Diocesana

Arxiprestal

Parroquial 

Marqueu la vostra modalitat d’assistència:
Extern

Dinars, número de dinars .....

Pensió completa en habitació individual

Envieu per correu postal o email la fi txa d’inscripció, junt amb la fotocòpia del resguard 
bancari, al Secretariat Interdiocesà de Catequesi.

Atenció: 

Fitxa d’inscripció

11:00 h - 13:30 h                       Treball del matí
16:00 h - 19:30 h                   Treball de la tarda
20:00 h - 21:00 h       Celebració de l’Eucaristia          

Divendres, 7 de juliol
8:30 h - 9:30 h           Celebració de l’Eucaristia
10:00 h - 13:30 h                       Treball del matí
16:00 h - 18:00 h                   Treball de la tarda

1. La pràctica de l’acollida i l’acompanyament a la catequesi
Què demanen les famílies i els adults a la catequesi? Com hi respo-
nem, acompanyem i fem créixer les seves peticions? A partir de les 
aportacions d’alguns responsables de catequesi, ens volem plante-
jar què ens trobem i quina és la nostra pràctica actual.

2. La situació de la catequesi a casa nostra
Quines són les fortaleses i les debilitats de la nostra pràctica ca-
tequètica? Quines oportunitats pastorals en neixen? Una anàlisi 
de la situació actual a partir de la refl exió feta per les Delegaci-
ons Diocesanes de Catequesi.
3. La catequesi i el magisteri del papa Francesc
A primera vista semblaria que les intervencions del papa Fran-
cesc confi rmen el camí fet per la catequesi en els darrers anys. 
Amb tot, a partir d’algunes de les seves interpel·lacions, hi ha una 
crida a la renovació. Ens centrarem en tres punts:

a) L’«Església en sortida» i la catequesi
A vegades només pensem en la indiferència respecte de la 
fe i l’Església, en la descristianització. Evitant mirades només 
negatives, cal que la catequesi sàpiga descobrir i acompanyar 
l’obra de Déu en el món, en el cor de cada persona.
b) La joia de trobar Déu i la catequesi
La vida i la història de cada persona porta en el seu interior 
recursos, energies i signes de bondat. L’encontre amb Déu 
passa pel reconeixement d’aquestes riqueses. La trobada 
amb Jesús dóna una alegria que ningú no ens podrà prendre.
c) La catequesi, mediació d’un Déu que estima
L’objectiu no és conèixer «coses» sobre l’amor de Déu, sinó co-
nèixer estimant. Podem fer conèixer que Déu ens estima en la 
mesura que experimentem què és l’amor i la misericòrdia.

Les dades que ens faciliteu les posarem a la Base de Dades General 
d’Administració del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les 
Illes Balears (SIC). Les farem servir per a gestionar el desenvolupament de les 
jornades i per a mantenir-vos informats de les nostres activitats. Podeu exercir 
els drets d’accés, rectifi cació, cancel·lació i oposar-vos a que tractem les vostres 
dades dirigint un escrit a secretaria@sicb.e.telefonica.net o per correu postal al 
SIC, c/ dels Àngels, 18 baixos Barcelona 08001.
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