nerosidade, do servizo, da pureza, da fortaleza, do perdón, da fidelidade á propia
vocación, da oración, da loita pola xustiza e o ben común, do amor aos pobres,
da amizade social”. (Christus Vivit, n. 36).

A catequese é un camiño de amizade
con Xesús. “A amizade non é unha relación fugaz ou pasaxeira, senón estable,
firme, fiel, que madura co paso do tempo. É unha relación de afecto que nos fai
sentir unidos, e ao mesmo tempo é un
amor xeneroso, que nos leva a buscar o
ben do amigo”. (Christus Vivit, n. 152).

conxunta e armónica das comunidades
parroquiais, cos seus catequistas e familias.
Ben sabemos que non son poucas as
dificultades nin os esforzos necesarios por
parte de todos, pero temos que tratar de
sumar forzas e non de poñer dificultades
si realmente estamos convencidos de que
paga a pena.

Carta ás
Familias

Desde o Equipo dos Secretariados de
Catequese de Galicia, ofrecémosvos -sempre 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.
Recibide un agarimoso saúdo,
Secretariados de Catequese de Galicia

É necesario todo un largo proceso
orientado a irse educando na fe, aprendendo as nosas verdades pero tamén
participando nas nosas celebracións e
vivindo como verdadeiros cristiáns.
Esta educación relixiosa completa
debe ser o resultado da colaboración
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Queridos familiares dos nenos
e mozos de catequese
Queridos pais/nais:
Estamos a piques de comezar un novo
curso na catequese parroquial.

Cada un de nós podemos facer que a
catequese sexa un encontro con Xesús,
coa súa vida e persoa, que faga posible
mirar a nosa historia e o noso mundo con
ollos de amor como El o facía. Pero tamén
a catequese nos axuda a transformar o
noso mundo dende unha fe comprometida, exercitada a través da oración, vivida
nos sacramentos e fortalecida na catequese.

co que fai é colaborar con vós, axudándovos no deber que adquirístedes no
bautismo deles, cando afirmastes o voso
compromiso de educalos na fe cristiá.

O comezo da Catequese dos vosos fillos é unha boa ocasión para descubrir a
importancia da familia, dos pais, na educación cristiá dos vosos fillos.
O Papa Francisco na súa última Exhortación apostólica “Christus Vivit” invítanos a ser unha Igrexa xoven. O Papa
comeza falando que todo o que Xesús
“toca vólvese xoven, faise novo e énchese de vida” (Christus Vivit, n. 1). Xesús
non pasa de moda, as súas palabras e os
seus xestos son plenamente actuais e vixentes para esta sociedade tantas veces
individualista e falta de valores.

Dende os Secretariados de Catequese
de Galicia esperamos que teñades disfrutado duns meses de lecer, de convivencia familiar e de crecemento nas relacións.
Este ano o lema da catequese é “Xuntos por unha catequese máis viva”. Este
lema quere ser unha invitación a que familias, catequistas, sacerdotes e comunidades descubramos a catequese como
unha tarefa de tod@s.

Queridos pais, vós sodes os primeiros
e principais responsables da educación
cristiá dos vosos fillos. A Parroquia o úni-

Por iso o Papa Francisco nos di que
“temos que atrevernos a ser distintos, a
mostrar outros soños que este mundo
non ofrece, a testemuñar a beleza da xe-

