
Carta ás 
Familias

De igual modo a educación relixiosa,  ou 
formación na fe, ten unhas etapas e uns 
ritmos acordes coas capacidades de quen se 
está formando e, segundo se vai medrando 
nesa formación, por dicilo dalgunha maneira, 
vanse realizando etapas:   primeira comuñón, 
con� rmación…

Pero non se debera asistir á catequese para facer 
a primeira comuñón, ou para con� rmarse, senón 
para ir adquirindo o nivel de formación na fe que 
permita celebrar con gozo eses sacramentos, pero 
coñecendo ben o seu signi� cado e compromisos.

Do mesmo xeito que ninguén cre que con dous 
ou tres anos de asistencia a un centro de ensino xa 
se alcanzou a su� ciente formación, tampouco con 
dous ou tres anos de catequese se pode formar na 
fe un cristián. 

Ningunha institución humana, nin a familia 
nin a parroquia, é perfecta, pero debemos aspirar 
sempre ó mellor é á superación contando coas 
axudas que se nos ofrecen. Tamén a parroquia, 
como a familia, cambia ó longo dos tempos, 
porque xorden novas inquietudes, novas 
realidades e novas formas; por iso se fala dunha 
evanxelización en constante renovación, para ser 
� eis ós homes e mulleres de cada tempo e lugar, 
e ó mesmo tempo á mensaxe de Xesús. 

Tampouco se debe ofrecer a catequese 
por cumprir un deber imposto, senón como 
unha gozosa necesidade de achegar a todos 
o programa de vida máis humanizante e máis 
pleni� cante que dimana do Evanxeo, que foi, é e 
será sempre Boa Nova para todos.

Desde o Equipo dos Secretariados de 
Catequese de Galicia, queremos ofrecer nas 
parroquias -coa colaboración de sacerdotes, pais, 
catequistas...- a nosa axuda a nenos e nenas, 
mozos e mozas e ás familias, neste campo tan 
importante da educación na fe. 

Con moito agarimo,

Secretariados de Catequese de Galicia
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Queridos familiares dos nenos e mozos 
de catequese

Para todo ser humano a familia ten dende 
sempre suma importancia. Nela nacemos, 
medramos, educámonos, formámonos, 
abrímonos ó mundo. Varias son as funcións da 
familia: biolóxica, económica, protectora, afectiva, 
educativa. Todas son importantes, pero entre elas 
destaca a educación en canto que é o medio máis 
indicado para a transmisión de valores éticos, 
morais, sociais e de coñecementos útiles para a 
vida. Ningún membro da familia queda excluído 
na realización destas tarefas; pero para cumprir 
estas funcións a familia necesita das axudas que 
a sociedade lle presta: centros de ensino, lugares 
para facer deporte, escolas de teatro, de música, 
campamentos, cursos de internet, etc. 

Todo debe ir acorde e en harmonía entre 
as familias e os medios que a sociedade pon 
á súa disposición, complementándose e non 
suplantando, ou contradicíndose; porque se 

anularían e desconcertarían a quen se está 
formando. 

A familia antes ca o deber de educar debe 
sentir a necesidade de facelo polo ben dos máis 
novos, pola satisfacción dos maiores e polo ben 
da sociedade. Por iso as funcións da familia, 
tendo algo central e permanente, van cambiando 
conforme ós novos tempos e ás súas esixencias e 
peculiaridades. 

As familias cristiás, católicas, tamén axudan a 
nacer á fe relixiosa ós seus membros, a iniciarse e a 
medrar nesa fe ata que se vai facendo adulta para 
poder decidir por un mesmo e libremente ser un 
cristián testemuña da fe na vida e comprometido 
coa Igrexa. Tamén neste campo a familia conta coa 
axuda da comunidade cristiá, que normalmente 
se concreta na parroquia, que debe aspirar a ser 
como a gran familia dos � llos de Deus. Tamén a 
parroquia ten varias funcións, como a caritativa, a 
litúrxica…, pero agora parámonos na de axudar 
ás familias na educación na fe dos seus membros 
máis novos. E esta función vense desenvolvendo 
por medio da catequese que axuda a entender, 
celebrar e vivir a fe. 

Tamén ten que haber harmonía entre a 
parroquia e a familia inmediata e sen pretender 
anularse, senón sumando esforzos. Pero a veces 
por distintas circunstancias algunhas parroquias 
non poden ofrecer todos os servizos e atencións 
e únense varias ou fórmanse unidades pastorais.

Desgraciadamente vemos que hai familias que 
non cumpren, como deberan,  cos seus deberes 
educativos nin xerais nin relixiosos. Non é a nosa 
intención agora xulgalas. Só constatamos un triste 
aspecto da realidade. 

Do mesmo xeito, non en todas as parroquias se 
cumpren os ideais de dispoñibilidade dun ou máis 
sacerdotes necesarios, de compromisos de laicos, 
por exemplo á hora de axudar na catequese, de 
colaboración dos fregueses. Se as parroquias 
funcionasen como unha gran familia tampouco 
sobraría ninguén. Ningún membro quedaría 
excluído nin porque o exclúan nin porque se 
exclúa. 

No ensino non relixioso vai habendo unhas 
etapas acordes coa idade e as capacidades. 
Segundo sexa a meta hai máis ou menos etapas,  
pero sempre hai unhas esixencias básicas para 
calquera profesión útil á sociedade.


