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L’ALEGRIA  
DELS INFANTS
Sí, l’alegria que ells viuen i la que comuniquen als altres. Ho dic 
per experiència. Els nets van alegrar en gran manera els anys de ma-
laltia de la meva mare, i força temps després van ser els besnets els 
que ho van fer amb els de vellesa del meu pare. I a mi, ara, els nets 
de les meves germanes i amigues, els bessons que viuen al replà 
de casa i els menuts que venen a la parròquia –encara que siguin 
pocs– m’aporten pinzellades de brotxa grossa d’alegria.

Per això dolen molt més les situacions de violència, de guerra, de 
migració, d’abusos sexuals, d’ambient familiar desestructurat... que 
roben l’alegria als infants i els aboquen a la por, la tristor, la deses-
peració, la vulnerabilitat, la ràbia, la violència.

En aquest número de Galilea.153 ens acostem a la infància 
vulnerable amb l’article de Raquel Ríos des de Càritas de Mallorca. 
És un tema que requeriria molt més espai i molta més atenció.

Ens hem centrat més en els infants com a subjectes de la transmissió 
de la fe i de la participació en la litúrgia.

Hem volgut donar-los veu a través de Lluc Aragón, que té 11 anys, 
entrevistat per Mercè Solé. I també remarcar el seu paper de evangelit-
zadors dels altres infants amb l’article de Sara Herrero sobre el MIJAC. 

De la transmissió de la fe en l’àmbit domèstic tracta l’article  
d’Anna-Bel Carbonell. I de la presència de diferents confessions a 
les escoles i com afrontar-ho en parla Oriol Batlle.

En l’àmbit litúrgic en Jaume Fontbona ens explica l’excepció que re-
presenta a la praxi eclesial el baptisme dels infants i Pedro Manuel 
Merino ens comenta les misses amb infants.

Amb la pregària que ha preparat, en Manolo Juárez ens convida a 
demanar de tornar a ser infants, a demanar les seves qualitats que 
ens poden ajudar en el camí de la fe.

Finalment, a la contraportada, el bisbe Antoni Vadell es fa seves les 
paraules de Jesús –«Deixeu que els infants s’acostin a mi»– i des de 
la seva experiència ens explica què podem aprendre d’ells.

I com a tots els números no hi falten les pàgines del temps litúrgic i 
la graella amb les lectures dels diumenges, concretament els pri-
mers del temps de durant l’any i els de Quaresma més el Diumenge 
de Rams. I les tres «pastilles» litúrgiques de la pàgina «Ras i curt», 
en aquest cas sobre l’ofertori.

Tant de bo en les nostres comunitats cristianes sapiguem acollir els 
infants i transmetre’ls la fe que ens dona vida. La seva alegria també 
ens donarà vida!

M. Àngels TerMes 
matermes@cpl.es

Sumari
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ELS POBRES SALVARAN EL MÓN
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INFÀNCIA VULNERABLE
raquel ríos, CÀriTas DioCesana De MallorCa

Perquè un infant ens és nascut, fill ens és donat,  
i el principat sobre la seva espatlla; i es dirà el seu nom  
Admirable, Conseller, Déu Fort,  
Pare Etern, Príncep de Pau. (Isaïes 9,5)

Des de l’inici de la pandèmia, des de Càritas Mallor-
ca s’ha constatat la necessitat de la importància de 
l’acompanyament a les famílies per a poder contribuir 
a garantir les estructures necessàries pel desenvolupa-
ment dels nens, nenes i adolescents. 

Al principi de l’estat d’alarma, provocat per la Co-
vid-19, quan els contactes amb les famílies s’havien de 
dur a terme via telefònica, era molt habitual, durant 
les cridades, escoltar de fons les veus dels nens i les 
nenes. N’hi havia que demanaven l’atenció de la mare. 
Altres ens volien contar alguna cosa extraordinària 
que havien fet durant aquell dia. Després, una vega-
da finalitzat l’estat d’alarma, quan vam recuperar els 
espais d’acollida a les parròquies, les famílies es van 
acostar per poder compartir les seves angoixes davant 
la incertesa. El manteniment de l’habitatge, la salut, 
l’escola i la por pel futur.

El tancament dels centres educatius va posar de 
manifest de forma molt crua la bretxa de desigualtat 
existent en l’accés a l’educació equitativa i inclusiva. 
Aquell espai tan valuós com era l’escola, que fins ara 
havia sigut un lloc d’oportunitats, on totes i tots hi 
participaven equitativament, de cop, havia tancat.

Des de Càritas Mallorca, vam proposar fer alguna cosa 
significativa per poder acompanyar la infància i vam 
plantejar a les famílies posar en marxa un 

espai per poder donar veu als seus fills i filles. Acompa-
nyar la infància en la garantia del seu Dret a expressar 
la seva opinió, a ser escoltats i escoltades i a participar 
a la seva comunitat i societat, tal com recull l’article 
12 de la Convenció del Drets de la Infància. Així va 
néixer l’espai grupal «Ens Retrobam». A través del joc 
se va generar un espai de convivència i de confiança on 
compartir les experiències que molts d’ells i elles havien 
viscut durant el temps de confinament.

«Els dissabtes matí guaitava per la finestra de ca 
nostra i m’imaginava com era abans el meu carrer i li 
contava a ma mare, que estava asseguda al sofà, molt 
trista. El meu conte feia que ma mare estigués més 
contenta».

«Mon pare em va ajudar a preparar la sala de ca nos-
tra, com si estigués a la meva classe, amb les meves 
companyes. Vaig asseure les meves pepes a les cadires 
i a cadascuna li vaig posar un nom. Així semblava que 
estava amb elles, cada dia, com abans».

A través de l’experiència i l’acompanyament a les 
famílies que duem a terme a Càritas Mallorca des 
dels anys 70, constatem que la família és el context 
de desenvolupament més important per als fills i 
les filles, tenint en compte sempre, que la família es 
desenvolupa a la comunitat. Els seu desenvolupament 
dependrà, en gran part, de la qualitat de les relacions i 
els vincles que en ella s’estableixin. 

Com Jesús de Nazaret, que va néixer per a dur la Bona 
Nova, la nostra infància i l’adolescència és l’esperança 
pel futur.

Sumari

https://caritasmallorca.com/
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NASCUT@S AL SEGLE XXI

EL MIJAC I L’ESTIL DE VIDA DE JESÚS
sara Herrero, animadora del MiJaC La Pau de Barcelona

El MIJAC és un Moviment Infantil i Juvenil d’Acció 
Catòlica format per grups d’infants d’entre 6 a 14 
anys, que juguen i actuen plegats, revisen el que fan 
i viuen i celebren la presència de Jesús entre ells i 
els seus ambients. El MIJAC es divideix en diferents 
diòcesis (Barcelona i Terrassa, Lleida, Mallorca i Vic) 
a les quals trobem diversos centres.

La característica primordial del MIJAC és el prota-
gonisme de l’infant, és a dir, els infants són un paper 
fonamental per al desenvolupament de les activitats, 
tant dins del centre com de tot el moviment. Ells i 
elles decideixen en assemblees quins seran els seus 
objectius cada curs, quin serà el nou lema per a la 
campanya i quines seran les activitats i els centres 
d’interès que es duran a terme durant el curs. 

Tanmateix, tot el que fem segueix l’estil de vida i els 
valors que Jesús va ensenyar als seus deixebles i que 
fins al dia d’avui seguim recordant. Als centres, durant 
el dia a dia es tenen en compte els valors de Jesús, ja 
que com animadors són els que volem transmetre i 
ho fem mitjançant les activitats, les valoracions dels 
dissabtes i les accions que anem fent amb els infants. 
Sobretot a les colònies dediquem totes les nits a donar 
gràcies per totes les coses bones que ens han passat 

durant el dia i a demanar que les altres millorin, tot 
posant de la nostra part les ganes de millorar i créixer 
dia a dia com a persones.  

A més, a les trobades amb altres centres, com poden 
ser assemblees, coordinadores, Nadal i la Trobada 
diocesana d’Infants, també trobem un moment per 
celebrar la Paraula amb la lectura de l’evangeli i com-
partint les reflexions que ens ha deixat Jesús. Tots els 
valors i les reflexions que fem entre tots, els infants ho 
traslladen al seu dia a dia perquè ja formen part de 
les seves personalitats i de la seva persona. D’aquesta 
manera acosten l’Evangeli als seus ambients: amics, 
família i escola.   

Sumari
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Lluc, fes-nos cinc cèntims de  
qui ets

Em dic Lluc. Visc amb la meva 
àvia, amb el meu pare, amb la 
meva mare i amb el meu germà 
petit. La meva família tots son 
creients. La meva mare és joiera, 
fa joies, i el meu pare treballa a 
una associació que ajuda les as-
sociacions. Vaig a una escola del 
barri, que té un projecte diferent 
al de les altres escoles. 

¿Quines coses t’agrada fer?

M’agrada sobretot l’escalada, 
estar amb els meus amics i els 
videojocs. També faig piscina i 
vaig a l’Esplai La Sagrera. Vaig 
començar a fer catequesi de 
confirmació, però aquest any 
només n’hem pogut fer un tri-
mestre. Els estudis, en canvi, no 
m’agraden gaire. 

¿Has estat batejat?

Sí, quan era molt petit. Tenia 
tres o sis mesos. El meu germà 
també està batejat.

Això de venir per l’església, 
doncs, et ve de lluny...

Ara no venim gaire. Sempre 
venim a la missa del pollet per 
Nadal. I també per Pasqua. I 
quan vaig fer la primera comu-
nió i quan l’han feta els meus 
cosins. De tant en tant venim 
també els diumenges.

Els teus pares pertanyen a un 
moviment cristià. ¿Tu hi has anat 
alguna vegada?

Sí. Hi vaig quan celebren Nadal 
i també per Setmana Santa, que 
celebrem Pasqua amb moltes 
altres famílies. Sempre em fa 
mandra, però quan hi soc estic 
content de conèixer gent nova i 
trobar-hi els amics de cada any. 
Però m’agraden més els mo-

nitors que trobo a l’esplai i les 
activitats que hi fem.

¿Et sembla que l’esplai també és 
cristià?

Sí, quan anem de colònies ve 
en Jaume, el capellà, i fem una 
Eucaristia el diumenge. També 
beneïm la taula i donem gràci-
es. Per Nadal fem una gimcana 
i un pica-pica. Aquest any, em 
sembla que no ho podrem fer. 

¿Com et va la catequesi?

Jo de molt petit ja tenia clar que 
volia fer la comunió, perquè el 
meu cosí la va fer i em va en-
cantar. Volia fer catequesi com 
ell. Ja no me’n recordo gaire, 
però estic content d’haver-la 
fet. Després els meus pares em 

LLUC ARAGÓN: «HE APRÈS MOLTES 
COSES SOBRE JESÚS I ELS SEUS VALORS»

Entrevista: MerCè solé, Viladecans

Quan preparàvem aquest número i donàvem voltes a quines persones seria inte-
ressant entrevistar, vam decidir que el millor seria adreçar-nos a un nen. Perquè 
encara que no tingués gaire formulades o reflexionades les coses, sí que po-
dria ser una alenada d’aire fresc, potser políticament incorrecte a estones, com 
la vida. Per això hem anat a trobar-nos amb en Lluc, que té onze anys i és un 
nen d’una família creient, que va a una escola laica, que ha estat batejat, ha 
fet la primera comunió i s’està preparant per a la confirmació... Que participa 
de l’esplai de la parròquia... i que ha vist com enguany tot això es veia molt 
condicionat per la Covid.

En trobem al local del Casal parroquial del barri de La Sagrera (Barcelona), 
perquè és un lloc ampli i ventilat, més adequat que no pas el seu domici-
li. Però tot plegat té un aspecte desangelat, perquè, és clar, aquelles 
parets que normalment bullen d’activitat infantil i juvenil, ara estan 
abocades al buit.

Acompanyo els meus pares a l’ACO quan 
celebren el Nadal i també per Setmana 
Santa, que celebren Pasqua amb moltes 
altres famílies.

Sumari

http://mosquiticamell.blogspot.com/
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canal de youtube!

7

van apuntar a confirmació sense 
dir-me res. Jo al principi vaig dir 
que no, però després em va en-
cantar. Però només hem pogut 
fer un trimestre.

¿Com t’ha anat el confinament?

Aquest temps d’estar tancats a 
casa vam fer algunes videocon-
ferències amb altres famílies de 
l’ACO (Acció Catòlica Obrera, 
el moviment on son els meus 
pares) i vam fer algunes activi-
tats que ens enviaven pel drive. 
Va ser divertit, perquè hi havia 
nens i ens ho vam passar bé. Les 
coses estaven una mica adapta-
des. En aquest grup els nens ens 
coneixem, i alguns som família i 
tot. I això fa que ens ho passem 
bé.

¿Què et sembla que has après 
amb tot això de l’església, de la 
primera comunió, d’acompanyar 
els teus pares per Nadal i per 
Setmana Santa?

He après moltes coses, tant 
coses sobre Jesús com alguns 
valors que he après. Jesús va 
ensenyar molts valors a la gent, 
com compartir. I va trencar els 
límits. Va fer coses que la gent 
mai no havia fet.

Et sembla que el que parleu o 
el que t’expliquen et serveix per 
estar amb els amics, a casa...

Amb els amics no em serveix, 
al cole no hi ha religió ni res, i 
ningú més de la classe és cre-
ient menys jo que soc cristià 
i un nen que és musulmà. A 
l’escola no en parlem mai, de 
religió.

¿Has après pregàries?

He après el parenostre, però ja 
no me’n recordo gaire, ara que 
no faig catequesi...

Què és el que més t’ha agradat 
de totes aquestes coses que has 
fet per aquí, de catequesi...

El que més m’ha agradat és 
que hem fet moltes coses. De 
vegades anem a la capella, o 
cantem. Totes les coses m’han 
agradat bastant.

I de l’esplai, ¿què en diries?

Fem moltes coses. Les gimcanes 
és el que més m’agrada. Ara no 
es poden fer. També hi havia 
com un teatrillo que feien els 
monitors presentant personat-
ges i cada any anava sobre un 
tema durant tot el curs. Tiraven 
confetti i era divertit. 

Deies que t’agraden molt els 
vídeojocs. ¿Què me’n dius?

M’agraden però jo no és que 
jugui gaire. El cap de setmana, 
els pares em deixen jugar-hi. Els 
videojocs no serveixen per res. 
Serveixen per passar una bona 
estona. També són una mica un 
estímul. La tecnologia m’agra-
da molt. A mi m’agradaria ser 
informàtic. Tinc un avi que m’ha 

ensenyat moltes coses i mol-
tes aplicacions de tecnologia. 
M’agrada fer taules de l’excel.

Per als teus pares això de Jesús és 
molt important. ¿Se’ls nota?

Sí, jo ho noto pels comentaris 
que fan. El meu germà petit (sis 
anys), però, els fa molt el boicot 
per això.

Moltes gràcies, Lluc, per tot el 
que ens has explicat...

Ufff, us he explicat la meva vida 
sencera...

No, creiem que no. Mentre 
pleguem, comentem amb la 
Maria, catequista d’en Lluc que 
ens ha acompanyat tota l’esto-
na, que moltes de les activitats 
que es fan a l’esplai també són 
explícitament cristianes, però 
que no sempre són percebudes 
així pels nens, com ho és tam-
bé la vida creient i militant dels 
pares. Transmetre la fe com a 
compromís evangelitzador no és 
senzill, si es vol anar més enllà 
d’un simple ritualisme. L’entre-
vista, com veieu molt senzilleta, 
ha posat damunt la taula també 
la necessitat de contactar amb 
dues passions d’en Lluc: l’esca-
lada i els videojocs, per evitar 
que la catequesi es converteixi 
en un espai compartimentat 
o poc estimulant. És un repte 
educatiu difícil. També ens hem 
adonat que en Lluc parla amb 
extraordinària precisió d’aspectes 
tecnològics i amb més facilitat 
que quan explica què fan a la 
catequesi. Es nota molt que és un 
«nadiu digital» i es nota molt, és 
clar, que a en Lluc i a qualsevol 
de nosaltres ens costa molt més 
explicar qui és Jesús a partir de la 
pròpia experiència.

Fa pensar també l’equilibri: és 
difícil viure la fe a l’escola, no 
tant perquè sigui una escola 
laica, sinó perquè en aquest am-
bient són molt pocs els nens que 
viuen amb naturalitat la dimensió 
religiosa, a la qual costa emmar-
car dins la vida quotidiana. Una 
situació que fa pensar de cara a 
l’evangelització.

Ningú més a classe és creient menys jo 
que soc cristià i un nen que és musulmà.

Jesús va ensenyar molts valors a la gent, 
com compartir. Va trencar límits.

Sumari
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¿MISSA PER A INFANTS, MISSA AMB 
INFANTS, MISSA D’INFANTS?

PeDro Manuel Merino quesaDa, Getafe

Popularment hi ha diverses terminologies, per designar 
la celebració de la missa amb infants i adolescents que es 
preparen per rebre els sagraments de la Iniciació Cristi-
ana. Per discernir la terminologia més adequada recor-
rem el Directori per a les misses amb infants (DMI).

El DMI distingeix dos tipus de celebracions: a) la mis-
sa d’adults en què participen també infants (capítol 2) 
i b) les misses d’infants en què només hi participen al-
guns adults (capítol 3). No es tracta d’«una missa de». 
La missa no pertany a cap grup espiritual, sociològic 
o psicològic. No hi ha misses de joves, ni d’infants, 
ni d’ancians, ni de discapacitats. El criteri d’interpre-
tació, per a aquestes celebracions amb els infants, el 
trobem en el document Actio pastoralis, sobre la mis-
sa per a grups particulars: Una de les finalitats princi-
pals de l’acció pastoral de l’Església és educar els fidels 
a integrar-se en la comunitat eclesial... de tal manera 
que se sentin en la comunió de l’Església universal i de 
l’Església local... Certament aquesta unitat es realitza i 
s’expressa en la celebració comunitària de l’Eucaristia 
en especial els diumenges i els altres dies festius... Però 
la sol·licitud de la pastoral s’ordena i orienta als grups 
particulars, i no per fomentar la separació... sinó per 
proveir a peculiars necessitats dels fidels o per aconse-
guir una visió més profunda de la vida cristiana que 
respongui a les necessitats i a la formació de les perso-
nes. Tornem ara al DMI. 

a. Missa d’adults en què participen també infants. El 
DMI parla de celebracions en diumenges i en dies 

festius en què participen un cert número d’infants 
amb nombrosos adults. En aquestes Eucaristies cal 
evitar que els infants se sentin abandonats, a causa 
de la seva capacitat de comprensió o de participa-
ció. Per això, se’ls encomanaran certes funcions, 
com presentar els dons o executar algun dels cants. 
Quan la concurrència dels infants és més nom-
brosa el DMI demana que aquestes celebracions 
responguin més a la condició dels infants. Per tant, 
l’homilia estarà dirigida a ells i s’adaptaran altres 
elements en conformitat amb els documents i lli-
bres litúrgics. S’evitarà que la missa dominical amb 
infants es converteixi en missa d’infants, en què 
l’assemblea estigui pràcticament formada per ells.

b. Missa amb infants en què només hi participen 
alguns adults. El fet de promoure una integració 
dels infants en la missa de l’assemblea no supri-
meix l’interès de reunir entre setmana els infants, 
si és possible amb un petit grup d’adults, per cele-
brar adaptant-se a les seves capacitats. Tampoc és 
una missa d’infants, sinó amb els infants en el seu 
procés d’educació en la fe. L’Església no destina 
aquesta missa «per a...». La finalitat de la missa és, 
principalment, el culte a Déu i, secundàriament, 
la formació en la fe del poble cristià. No s’organit-
za l’Eucaristia per a un grup particular, més aviat, 
la missa celebrada amb un grup particular ajuda 
aquestes persones a viure la fe, adaptant-se a la 
seva situació.

Preguntes per a la reflexió

En el document Noves situacions. Un impuls a donar de la Comissió Episcopal de Litúrgia de llengua 
francesa, per orientar la pastoral de l’Eucaristia, es preguntava:

1. ¿Cal fomentar les celebracions no eucarístiques o fomentar ràpidament l’accés ple a l’Eucaristia?

2. ¿Cal establir sense esperar el ritme setmanal de l’assemblea de pregària o fer-lo descobrir 
progressivament?

3. ¿Cal afavorir la participació dels infants en la missa parroquial o multiplicar les celebracions 
especialment per a ells?
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MÚSICA I CELEBRACIÓ

¿ELS INFANTS SEMPRE HAN ESTAT 
BATEJATS?

JauMe FonTbona, Barcelona

El baptisme d’infants planteja una excepció a la praxi 
eclesial de no conferir cap sagrament sense una ade-
quada preparació. Heus ací la pregunta clau: ¿s’han 
batejat els infants des dels orígens del cristianisme 
sense fer un procés d’iniciació en la fe i l’acolliment de 
l’Evangeli?

Hem de constatar que, des dels orígens, es bategen els 
infants de les famílies convertides a la fe cristiana. Al 
Nou Testament tenim casos de l’anomenat baptisme 
de famílies senceres: Fets 16,15.33 o 1 Corintis 16,15. 
Però també hi ha dades que indiquen el baptisme de 
nadons o d’infants petitons d’una llar cristiana. El fet 
que es bategin els infants ve indicat per l’estil de Jesús, 
que acull i valora els infants (Mateu 18,5; 19,14; Marc 
10,14; Lluc 18,15), ja que, en el seu temps, els infants 
no eren mica valorats, no comptaven per res, ja que 
no podien llegir ni meditar la Llei de Moisès, i a més, 
en el món grecoromà d’aquell temps hi havia força 
infanticidis i avortaments.

Així doncs, l’essencial del baptisme és la seva pro-
mesa de salvació i no pas la confessió de fe del batejat 
(aquesta arribarà com a reconeixement i recepció del 
do rebut). Segons aquesta afirmació, el baptisme dels 
infants no presenta un problema teològic, sinó pasto-
ral: garantir un procés catecumenal, arrelat en el segui-
ment de Jesucrist mort i ressuscitat, perquè la persona 
batejada manifesti, al llarg del seu camí amb Jesús cap 
a la casa del Pare (cf. Lluc 9,51–19,44), la recepció del 
do rebut i reconegui l’únic Salvador.

La Instrucció sobre el baptisme dels infants, de 1980, 
de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, després 
de recollir la dificultat clàssica del baptisme d’infants, 
ofereix la resposta clàssica, que reflecteix la consciència 
de l’Església indivisa: el batejat és il·luminat  
(cf. Joan 9) perquè reconegui el seu Senyor i Salvador i 
el segueixi; per això un text que ajuda a valorar el bap-
tisme dels infants és la catequesi baptismal de Joan 9.

Per a emprendre el camí de la fe (cf. Lluc 9,51–19,44), 
cal ser il·luminat pel baptisme. N’és un exemple el 
relat lucà del cec de Jericó (Lluc 18,35-43): l’infant 
(portat cap a Jesús) és il·luminat perquè vegi Jesucrist 

i, reconeixent-lo com a Senyor, el segueixi. I si és així, 
caldrà tenir cura de no separar el baptisme de tot el 
procés d’iniciació cristiana i de la vida litúrgica de 
l’Església local. També s’haurà de vetllar perquè no 
aparegui com un acte màgic: és una acció de Crist i de 
l’Església que confessa la seva fe en el do de la salvació 
de Déu.

Una pastoral del baptisme dels infants exigeix un 
catecumenat que impliqui pares i padrins i l’Església 
local. L’infant batejat, el nou germà de Crist i nostre, 
ha de poder participar plenament de la vida litúrgica 
de l’Església i esdevenir un testimoni viu del Crist 
en el món. Per això, és important la presència de la 
comunitat en la celebració baptismal i la seva poste-
rior implicació en el procés catecumenal d’aquests 
infants batejats. El Directori de pastoral sacramental 
dels Bisbes amb seu a Catalunya recorda que la inici-
ació cristiana dels infants continua després de rebre 
el baptisme, ja que es completa amb la confirmació i 
l’Eucaristia, qualificada com a cim de tota la iniciació 
cristiana (núms. 23-24).
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Inici de la litúrgia eucarística: 
l’ofertori

Un cop acabada la litúrgia de la 
Paraula, comença la litúrgia 
eucarística, i el primer que cal fer és 
preparar els dons. Aquest moment 
se sol anomenar «ofertori», ja que 

«es porten a l’altar les ofrenes que 
es convertiran en el Cos i la Sang 
de Crist». S’entén, per tant, que les 
ofrenes són el pa i el vi.

Processó de les ofrenes i col·lecta 
Aquestes ofrenes és una cosa lloable que les portin 

a l’altar els mateixos fidels, encara que no sigui 
necessàriament amb una processó. A més de 
les ofrenes del pa i el vi, els fidels també poden 
presentar diners o d’altres dons per ajudar a les 
necessitats dels pobres o de l’Església, o fer-ne 
una col·lecta a la mateixa església. 

 Aquest és el sentit litúrgic de la col·lecta de la 
missa, a la qual es poden afegir altres ofrenes en 

aquest mateix sentit (per exemple, aliments per 
als pobres o altres dons) que expressin el sentit 
eclesial i la solidaritat de la comunitat. 

 Els dons que no siguin el pa i el vi es col·locaran 
en un lloc adequat, fora de la taula eucarística; 
quedant excloses les anomenades «ofrenes 
simbòliques». Per cert, «el cant sempre pot 
acompanyar el ritu de l’ofertori, fins i tot quan 
no hi ha processó amb ofrenes».

Quan no hi ha processó de les 
ofrenes

Poques vegades s’acostuma a fer 
processó d’ofrenes. La majoria 
de dies, es faci o no col·lecta, el 
pa i el vi es troben a la credença. 
Efectivament, allà hi trobarem «el 
calze, el corporal, el purificador; la 
patena, els copons, el pa per a la 
comunió, les canadelles amb el vi 
i l’aigua...».

 En el moment de l’ofertori, el 
diaca, l’acòlit, o un altre ministre 
laic porten les ofrenes a l’altar. 
Encara que sigui de forma senzilla, 
aquest signe expressa la idea de la 
processó de les ofrenes. El que cal 
evitar és que el pa i el vi estiguin ja 
al damunt de l’altar des del principi 
de la missa.
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ACOLLIDA

LA FAMÍLIA, ESGLÉSIA DOMÈSTICA
anna-bel Carbonell i rios, educadora i mare de família, Sant Cugat del Vallès

La vida es desplega en el present 
i el capgira per sobre del que 
desitjàvem, portant-nos a redesco-
brir-nos en el dia a dia. I això s’ha 
fet ben palès durant les diferents 
restriccions i confinaments que 
aquesta pandèmia global ens ha 
anat imposant. Dins l’espai familiar 
hem hagut d’acompanyar, escoltar, 
estimar, animar i també conte-
nir mals humors, tristeses, dols i 
angoixes. Alhora que continuàvem 
creixent en la fe, acompanyant-la i 
deixant-la fluir.

El Concili Vaticà II parla de la 
família cristiana com d’una petita 
Església domèstica, primera escola 
de fe per als infants. Sant Pau ja ho 
descriu a les seves cartes, l’Església 
primitiva va néixer a les cases, al si 
de les famílies. Aquestes primeres 
comunitats pregaven, treballaven 
la corresponsabilitat i la comunió 
fraterna, proclamaven la Paraula 
i ajudaven els més necessitats. El 
papa Francesc ens recorda que 
qui prega aprèn a dir gràcies, i que 
hi ha tres paraules clau per viure 
en pau i alegria en la família: si 
us plau, gràcies i ho sento. Totes 
aquestes actituds les podem tre-
ballar en aquesta humil i senzilla 
comunitat eclesial que anome-
nem «Església domèstica» i que 

és la família. Perquè és en aquest 
espai de convivència on s’estima 
i es perdona, s’enforteix i ajuda 
a créixer, s’acull i tenim la porta 
oberta per a tothom. I, ¿no és això 
el que se’ns demana com a cristi-
ans? Les circumstàncies actuals de 
confinament i aïllament són una 
oportunitat per retornar i refermar 
aquestes arrels. 

Des de ben petits, en família es 
proposa, gesta i transmet una fe 
que ens caldrà alimentar en la 
trobada diària. Mentre compartim, 
vetllem per aquest procés de ten-
dresa relacional entre la persona i 
Déu Pare, un camí lliure i gratuït, 
que té els seus alts i baixos tal i 
com es donen al llarg de la vida 
humana. 

No es considera Església la família 
només perquè es vagi a missa i 
s’acompleixi amb els sagraments, 
sinó per això i per molt més. 
Sovint en l’ens familiar es fa una 
tasca silent i constant de testimo-
niatge que passa d’avis i àvies, de 
pares i mares que pouant del que 
han viscut preparen el terreny, 
adoben la terra, sembren la llavor i 
la reguen perquè els seus nets i fills 
descobreixin no sols la fe en Déu 
Pare, sinó també qui va ser aquest 
Jesús home que ens parlà de perdó, 

d’amor, d’igualtat, de llibertat i 
d’encarregar-se dels altres. Pregar 
en família, beneir la taula, venerar 
els signes cristians a la llar, donar 
gràcies, acompanyar en el dubte 
o demanar perdó... no sempre és 
fàcil, però compartir la vida i esti-
mar és la raó de ser de tota família.

En una carta apostòlica que vaig 
llegir fa temps se’ns recordava 
la importància de les pregàries 
senzilles que les mares i els pares 
ensenyem als nostres fills i filles i 
resem amb ells. Acabava amb una 
dolça imatge, dient que la fe que 
s’ha viscut a la falda de les mares 
roman com un pòsit en l’ànima per 
a tota la vida.

Així doncs és en aquest context del 
bon fer i ben ser familiar, on els 
actes dels seus membres comuni-
quen més que les seves paraules i 
on una família ensenya als fills a 
respectar, estimar i pregar la vida.

Amb raó l’escriptor portuguès 
Gabriel Magalhaes parlant de la 
família i la fe diu: la parella que es 
constitueix es converteix, ella ma-
teixa, en una petita església de tants 
afectes: un lloc on l’amor ocorre 
cada dia com una missa privada. 
(...) I acabava dient que abraçant 
els pares aprenem a abraçar Déu.
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LA QUARESMA: PREPARACIÓ PER A 
LA CELEBRACIÓ DE LA PASQUA

José anTonio goñi, Pamplona

Els esdeveniments importants de la vida demanen 
una preparació prèvia. Així, per exemple, un àpat 
familiar o amb amics a casa es prepara amb antelació 
triant el menú, organitzant la taula, etc.; un esportis-
ta s’entrena durant tota la temporada per a les pro-
ves finals; un alumne estudia amb antelació per als 
exàmens...

Igualment, la principal celebració litúrgica de l’any, 
la Pasqua, que commemora la mort i la resurrecció 
de Crist, es prepara amb antelació. En els inicis del 
cristianisme, aquesta preparació s’estenia als dies pre-
cedents. Amb el pas del temps, però, va anar creixent 
fins assolir els quaranta dies penitencials. Va néixer 
així la Quaresma, el nom de la qual prové del llatí 
Quadragesima, que significa quaranta. Durant qua-
ranta dies es convida els fidels a la conversió perquè 
arribin amb el cor net i l’esperit renovat a la Pasqua.

El número quaranta fou triat per la seva profunda 
ressonància bíblica: quaranta dies va durar el diluvi  
(cf. Gènesi 7,40); quaranta anys va peregrinar Israel 
pel desert des que va sortir d’Egipte fins que va arri-
bar a la terra de Canaan (cf. Èxode 16,35); quaranta 
dies va caminar Elies a la muntanya de l’Horeb per 
trobar-ser amb Déu (cf. 1 Reis 19,8); quaranta dies 
va fer penitència la ciutat de Nínive en resposta a la 
predicació de Jonàs (cf. Jonàs 3,4); quaranta dies va 
dejunar Jesús al desert abans de començar la seva 
missió (cf. Mateu 4,1). Així, des del Dimecres de 
Cendra, inici de la Quaresma, fins el Dissabte Sant, en 
la nit del qual celebrem la resurrecció de Crist, tenim 
quaranta dies de penitència, exclosos els diumenges, 
que no són dies penitencials.

La Quaresma té uns signes litúrgics específics:

 – El primer és el color morat, color penitencial, que 
tenyeix totes les vestidures litúrgiques.

 – El segon és la sobrietat exterior perquè res desviï la 
nostra atenció d’allò substancial: no es col·loquen 
flors per guarnir l’altar, l’orgue s’utilitza únicament 
per sostenir el cant de l’assemblea.

 – El tercer és l’absència de signes festius per remar-
car el caràcter penitencial: no es canta ni el «Glò-
ria» ni l’«Al·leluia».

L’evangeli de Mateu (6,1-6.16-18) que llegim cada 
any el Dimecres de Cendra, en començar la Quares-
ma, ens ofereix les tres «armes» per lluitar el combat 
quaresmal: pregària, dejuni i almoina; i dur a terme la 
nostra conversió en les tres dimensions relacionals de 
la persona: Déu, un mateix, els altres.

 – Intensificar la pregària aferma la nostra relació 
amb Déu.

 – El dejuni ens fa capaços d’obrir els ulls i d’esponjar 
el cor, ens fa més lliures per seguir Jesús, deixant 
de banda tot el que ho dificulta.

 – Compartir per mitjà de l’almoina diners, coses, 
temps, etc. ens fa estar atents a les necessitats dels 
altres.

De manera que, tal com diu el Prefaci I de Quares-
ma, esperem la celebració de la Pasqua, amb alegria i 
conversió de cor, perquè per la celebració dels esdeve-
niments salvífics que ens han donat la vida, arribem a 
ser plenament fills i filles de Déu.
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A la Bíblia la menció als infants és utilitzada
per incloure a tots els membres del poble,
sobretot si es parla de desgràcies o de grans esdeveniments,
i també per remarcar el reconeixement natural
que totes les criatures fan de la Grandesa del Senyor:
«Senyor, sobirà nostre,
que n’és, de gloriós, el teu nom per tota la terra!
En el cel tens posada la teva majestat.
Amb la paraula dels infants i dels nadons
has assentat els fonaments d’un baluard
contra els teus adversaris,
per fer callar el rebel i l’enemic». (Salm 8,2-3)

Però és en les paraules de Jesús on trobo
l’accepció més maca del que significa ser infant:
«Us ho asseguro: si no torneu a ser com els infants,
no entrareu pas al Regne del cel». (Mateu 18,3)
«Deixeu estar els infants: no els impediu que vinguin a mi,
perquè el Regne del cel és dels qui són com ells». (Mateu 19,14)

Per al cristià ser infant ha de ser la meta de la nostra fe:
 – Per recuperar la innocència i la fragilitat dels nadons.
 – Per saber-se dependent de l’Altre.
 – Per gaudir del present sense falses esperances en el demà.
 – Per acceptar la bondat de les coses.
 – Per reconèixer el rostre del Crist en tots els nostres germans...

Aquesta convicció ens ha de portar a defensar amb totes les nostres forces
la dignitat innata de tots els infants,
i fer tot el possible perquè en el nostre món
se’ls escolti i tinguin un lloc privilegiat en la nostra societat
i en el nostre cor...

Senyor, jo reconec la meva petitesa i vull tornar a ser un infant.
Vull deixar-me portar pel goig de la teva Salvació,
i gaudir del teu Regne d’Amor i Solidaritat:
«Com infants tot just nats, deliu-vos per la llet pura de la Paraula,
que us farà créixer i us durà a la salvació». (1 Pere 2,2)
Senyor, fes-me petit i humil per poder seguir els teus passos
de manera confiada i segura;
transforma el meu cor de pedra en un cor de carn (Ezequiel 11,19),
per poder ser un testimoni fidel de la teva Paraula
des de la senzillesa de la meva petita realitat. Amén.

EL REGNE DE DÉU I ELS INFANTS
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¿HEM DE SEPARAR PER CONFESSIÓ 
RELIGIOSA EL NOSTRE ALUMNAT?

oriol baTlle gasCH, Barcelona

Aquest petit article neix de la ne-
cessitat de compartir una realitat 
que sovint es vol amagada; la de 
la diversitat del fet religiós a casa 
nostra i com viure’l en una societat 
tan secularitzada com la catalana. 
Partir d’aquesta realitat secularit-
zada on massa sovint el fet religiós 
se’l vol reduir a l’àmbit comple-
tament privat, i per una altra a la 
resistència que oposa certa part de 
l’Església catòlica a perdre la seva 
presència en el món educatiu a tra-
vés de la classe de religió (catòlica).

En una societat que es declara 
aconfessional i que sobre el paper 
reconeix les diferents tradicions 
religioses en peu d’igualtat, no dei-
xava de ser una anomalia que pràc-
ticament les úniques classes de reli-
gió que es fessin en el món educatiu 
fossin d’una única confessió (religió 
catòlica). Sobretot quan a inicis de 
segle la diversitat de procedència 
de les famílies presents a l’escola en 
molts barris i poblacions del nostre 
país va començar a ser molt diversa 
també en el fet religiós.

Ja fa més de 13 anys que des de 
l’Escola Pia de Catalunya, davant 
d’aquesta realitat i quan es va obrir 
la possibilitat d’oferir una matèria 
de Cultura religiosa no confessio-
nal, vam fer l’aposta per no separar 
els alumnes pel fet de confessió 
religiosa, igualment que no ho fem 
per motiu de llengua. I ho vam fer 
no amagant aquest fet o només 
oferir la classe de religió confessio-

nal catòlica de forma opcional. La 
nostra és una escola cristiana, però 
no només per a cristians.

Jo mateix vaig ser un dels primers 
professors de cultura religiosa 
a l’Escola Pia Sant Antoni. I no 
oblidaré mai aquell primer any on 
havia de presentar l’Islam, l’Hin-
duisme, entre d’altres tradicions 
religioses, a alumnes de 3r d’ESO 
de famílies d’aquestes tradicions. 
Tradicions que malgrat ser mino-
ritàries en el conjunt del país, són 
molt presents en certs barris i po-
blacions. I per aprendre a conviure 
cal conèixer els seus elements bàsics 
si no volem que els nostres joves és 
quedin en la pura superficialitat del 
prejudici i la ignorància supina.

Entre aquests primers alumnes 
que van gaudir d’aquesta oferta de 
classe de Cultura religiosa hi havia 
en Guillem Carreras, ara també 
professor de Socials i Cultura 
religiosa a l’Escola Pia Sant Anto-
ni. I que ara amb la nova revifalla 
d’aquest debat descrivia també la 
seva experiència amb les següents 
paraules:

«Des de l’Escola Pia apostem per 
reconèixer la diversitat religiosa 
i/o cultural que indubtablement 
tenim a la nostra societat i, com a 
conseqüència, també a les nostres 
aules.

En aquest sentit, la ja clàssi-
ca pregunta d’inici de classe de 
Cultura religiosa que demana amb 
quina religió s’identifica l’alumnat 

fa temps que es respon amb una 
diversitat de respostes equivalent 
a l’heterogeneïtat de l’aula, i és des 
d’aquí d’on es parteix.

El que proposem des d’aquesta ma-
tèria és conèixer els trets fonamen-
tals de les diferents religions, expli-
car què són les creences, els ritus, 
quines semblances i diferències 
hi trobem, promoure l’intercanvi 
i el diàleg interreligiós, etc. Com 
a exemple d’alguns d’aquests 
itineraris, en acabar l’ensenyament 
secundari obligatori, el nostre 
alumnat ha pogut visitar una 
mesquita, una sinagoga, un temple 
sikh, un temple budista, etc.

Aquests objectius s’intenten assolir 
allunyant-nos de l’ortodòxia i el 
dogmatisme i entenent l’element 
religiós com una part indestria-
ble del nostre entorn social més 
proper.

En un món on cada vegada hi 
conviuen més cultures i per tant 
més religions, el fet de tenir no-
cions bàsiques i conèixer-les ens 
pot ajudar a teixir ponts per tal 
de promoure la comunicació i la 
convivència entre comunitats.

En definitiva, la religió és una rea-
litat cultural viva a la qual no li po-
dem donar l’esquena i l’assignatura 
de Cultura religiosa pot esdevenir 
una bona eina per afrontar aquests 
nous reptes».
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LES LECTURES DEL DIUMENGE - LLuís  Prat

Temps de durant l’any, cicle B
Del 17 de gener al 14 de febrer de 2021

Quaresma, cicle B
Del 21 de febrer al 28 de març de 2021

Suggeriments per als cants de cada 
diumenge o festa al nostre web: 
https://goo.gl/FXg1V1 
En castellà a 
https://goo.gl/Y17Siw

Diumenge Primera lectura Segona lectura Evangeli

D. 2 de durant 
l’any

17 gener

Parleu, Senyor, que el 
vostre servent us escolta
1 Samuel 3,1a.3b-10.19

Els vostres cossos són 
membres de Crist

1 Corintis 6,13c-15a.17-20

Veieren on s’allotjava Jesús 
i es quedaren amb ell

Joan 1,35-42

D. 3 de durant 
l’any

24 gener

Es convertiren i 
s’apartaren del mal camí

Jonàs 3,1-5.10

Aquest món que veiem 
passa aviat

1 Corintis 7,29-31

Convertiu-vos i creieu  
en la Bona Nova
Marc 1,14-20

D. 4 de durant 
l’any

31 gener

Faré que s’aixequi d’enmig 
teu un profeta

Deuteronomi 18,15-20

La dona no casada pot 
ocupar-se de les coses del 

Senyor i de ser santa
1 Corintis 7,32-35

Jesús ensenyava  
amb autoritat
Marc 1,21-28

D. 5 de durant 
l’any

7 febrer

Estic neguitós del vespre  
a la matinada
Job 7,1-4.6-7

Pobre de mi, que no 
anunciés l’Evangeli

1 Corintis 9,16-19.22-23

Jesús va curar molts malalts 
de diverses malalties

Marc 1,29-39

D. 6 de durant 
l’any

14 febrer

Els leprosos han de viure 
sols, fora del campament

Levític 13,1-2.45-46

Seguiu el meu exemple, tal 
com jo segueixo el de Crist

1 Corintis 10,31–11,1

La lepra desaparegué i 
quedà pur

Marc 1,40-45

Diumenge 1  
de Quaresma

21 febrer

Aliança de Déu amb Noè 
salvat de la inundació  

del diluvi
Gènesi 9,8-15

L’aigua prefigurava el 
baptisme que us salva

1 Pere 3,18-22

Era temptat per Satanàs i 
l’alimentaven els àngels

Marc 1,12-15

Diumenge 2  
de Quaresma

28 febrer

Sacrifici d’Abraham,  
el nostre pare en la fe
Gènesi 22,1-2.9a.10-

13.15-18

Déu no va plànyer el seu 
propi Fill

Romans 8,31b-34

Aquest és el meu Fill, 
l’estimat

Marc 9,2-10

Diumenge 3  
de Quaresma

7 març

La llei, Déu la donà  
per Moisès

Èxode 20,1-17

Proclamem un Messies 
crucificat, però en ell hi ha 

la saviesa de Déu
1 Corintis 1,22-25

Destruïu aquest santuari i jo 
el reconstruiré en tres dies

Joan 2,13-25

Diumenge 4  
de Quaresma

14 març

La severitat i la bondat  
del Senyor es revelen 

2 Cròniques 36,14-16. 
19-23

És per gràcia que Déu us 
ha salvat, a vosaltres que 

éreu morts 
Efesis 2,4-10

Déu envià el seu Fill per 
salvar el món gràcies a Ell

Joan 3,14-21

Diumenge 5  
de Quaresma

21 març

Pactaré una aliança nova i 
no em recordaré més  

del vostre pecat
Jeremies 31,31-34

Aprengué a ser obedient i 
es convertí en font  
de salvació eterna

Hebreus 5,7-9

El gra de blat, quan cau a 
terra, si mor, dona molt  

de fruit
Joan 12,20-33

Diumenge  
de Rams

28 març

No he amagat la cara 
davant les ofenses i sé que 

no quedaré avergonyit
Isaïes 50,4-7

Jesucrist s’abaixà.  
Per això Déu l’ha exalçat

Filipencs 2,6-11

Processó: Beneït el qui ve 
en nom del Senyor

Marc 11,1-10
O bé: Joan 12,12-16

Missa: La Passió de nostre 
Senyor Jesucrist
Marc 14,1–15,47

NOTA: Els diumenges 3, 4 i 5 de Quaresma 
es poden llegir les lectures del cicle A

Sumari

https://goo.gl/FXg1V1
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ENCARA NO HO HEU LLEGIT TOT

anToni VaDell Ferrer, bisbe auxiliar De barCelona

Sempre m’ha semblat impressio-
nant aquesta escena en què Jesús 
diu als deixebles que deixin als 
nens acostar-se a Ell (Marc 10,13-
16). És ben sabut que en temps de 
Jesús els nens no comptaven per 
a ningú. En canvi, l’evangeli ens 
descobreix un Jesús que desitja 
estar amb els nens i dedicar-los 
temps: «I els prenia en braços i 
els beneïa tot imposant-los les 
mans» (Marc 10,16). 
I si això resulta sorprenent, en-
cara ho és més el fet que Jesús 
els posi com exemple, i ens di-
gui: «Us ho asseguro: qui no 
acull el Regne de Déu com l’acull 
un infant, no hi entrarà pas» 
(Marc 10,15). 
¿Què podem aprendre dels in-
fants? Essent que Jesús els posa 
de model per entrar en el Reg-
ne, m’atreveixo a respondre des 
de l’experiència personal d’ha-
ver tractat molts d’infants a les 
parròquies, a la catequesi, a l’es-
plai, a l’escola, als campaments i 
colònies... 
1. Podem aprendre a jugar. Els 
nens viuen jugant, i en el joc po-
den arribar a ser molt creatius. 
Per això sempre em deixa perplex 
quan algú diu que la catequesi no 
és esplai... Quin concepte més 
equivocat que tenim de cate-

quesi! La iniciació cristiana dels 
nens i nenes passa pel joc, com a 
medi per arribar al seu cor. 
2. Ens poden contagiar sensibi-
litat. Els infants solen tenir una 
sensibilitat molt aguda, i són 
molt propers... Solen notar quan 
una persona pateix. Normal-
ment no entenen per què la seva 
mare, el seu pare o algú proper, 
pateixen, però ho senten.
3. Estan atents al relat. Una 
narració els captiva, així com 
una pel·lícula. Per això la cate-
quesi dels infants ha de ser molt 
narrativa, i menys conceptual. 
També el Senyor els devia con-
tar relats i paràboles als nens i 
aquests devien quedar boca-
badats. Record una anècdota, 
quan estava de responsable de 
pastoral en una escola religiosa. 
Teníem una imatge de la Mare 
de Déu Assumpta molt gran a la 
capella. Estava elevada, sostin-
guda per tres angelets. Amb els 
infants anàvem a visitar-la. En 
una ocasió en què es trobaven 
reunits tots els nens d’educació 
infantil (uns 150 nens de 3 a 5 
anys), vaig convidar-los a tan-
car els ulls i a imaginar, en si-
lenci, que eren un d’aquells an-
gelets que s’aferraven a la Mare 
de Déu. De sobte, un va rompre 

el silenci dient: «Que relaxant!». 
Vaig pensar: aquest nen està vo-
lant amb la Mare de Déu. I és 
que els nens entren dins el relat, 
fent ús de la imaginació, «com 
si presents es trobessin», com 
diria sant Ignasi. 
4. Ens ensenyen a viure el pre-
sent. Ells no estan obsessionats 
en programar el futur, ni són es-
claus del passat... viuen ara. 
5. Tenen una gran sensibilitat 
espiritual. Fins i tot, nens que 
han nascut en una família no 
creient, en moltes ocasions mos-
tren una gran afecció a la pregà-
ria, al silenci, a parlar amb Jesús. 
Si hem tingut ocasió de fer ex-
periències d’oratori, sessions de 
desvetllament en la fe, un queda 
admirat de la resposta d’alguns 
nens, de la seva actitud envers 
les experiències amb el sagrat. 
Això fa que, des de sempre, els 
nens hagin estat per a l’Església 
un subjecte molt obert a l’evan-
gelització. És veritat que depe-
nen dels pares, i sovint l’evange-
lització dels nens passa també 
per l’anunci de la fe als seus pa-
res, però això no lleva que els 
nens siguin subjectes primers 
de l’anunci, molt oberts al des-
vetllament en la fe i a l’encontre 
amb el Senyor.

«Deixeu que els nens 
s’acostin a mi»

Sumari
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