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El bisbe Antoni Vadell acompanya els catecúmens
Més de cinquanta persones comparteixen el testimoni de la seva vida i història
personal ﬁns arribar al desig de ser batejats
30 Gener, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Més de cinquanta persones han participat en el recés que ha tingut lloc aquest passat
diumenge al Seminari Salesià Martí Codolar, recés que sempre es fa al voltant de la data de
la conversió de Sant Pau (25 de gener).
Enguany, la presència del bisbe Antoni Vadell que ha volgut compartir la jornada sencera
juntament amb els que demanen ser admesos a l’Església amb els sagraments de la iniciació
cristiana, baptisme, conﬁrmació i eucaristia, ha donat un to especial a la trobada.
El bisbe Vadell, convidant-los a reﬂexionar sobre la trobada de Jesús amb Zaqueu, amb el seu
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profund sentit catequètic, a demanat als catecúmens que reﬂexionessin sobre quins
obstacles han trobat per apropar-se a Jesús, com Zaqueu que per ser baixa d’estatura no
podia contemplar Jesús d’entre les multituds, i els ha convidat a vèncer aquestes diﬁcultats
dient-los “pujeu-vos al sicòmor que calqui – seguint la Paràbola – però no deixeu que res us
impedeixi trobar-vos amb Jesús que tant us estima i a qui tant estimeu i desitgeu estimar“.
També el bisbe ha agraït la tasca del Servei Diocesà per al Catecumenat, i especial la del
delegat Mn. Felip-Juli Rodríguez i el seu equip que des de fa ja 18 anys tenen cura d’aquest
apassionant servei “ajudant a l’Església sigui mare“.
Acabada la reﬂexió personal els catecúmens han compartit el testimoni de la seva vida i
història personal ﬁns a arribar al desig de ser batejats, amb alguns testimonis molt colpidors
per les diﬁcultats vitals o que han agut de vèncer en el seu entorn, familiars, professionals,
amics, ètnies i nacionalitats, per poder ser batejat.
Després del dinar ha tingut lloc l’eucaristia on alguns precatecumen van participar en el ritu
d’ingrés al catecumenat. El bisbe Vadell, en la seva homilia, els ha encoratjat: “enamoreuvos de Crist, deixeu-vos portar per ell. Sembla curiós que en les nostres societats lliures i
avançades encara sigui no ben vist confessar-se cristià, és una mica anar a contracorrent, de
rebel·lió, però aquell que tant us estima sempre us protegirà“.
El proper pas per aquests catecúmens, que després de dos anys de preparació, hauran de
rebre els sagraments en la propera Vetlla Pasqual serà el ritu d’elecció o d’inscripció del nom
que tindrà lloc el dissabte 17 de febrer a les 17.00 h a la Catedral de Barcelona, presidit
també per al bisbe Antoni Vadell. Cal que els catecúmens i mossèn responsables es posin en
contacte amb el Servei Diocesà per al Catecumenat (sdcatecumenat9068@arqbcn.org,
Telèfon: 93 323 25 37 Mòbil: 620030530).
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