CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ
(Déu i el món et necessiten feliç i preparat)

1. Tens conviccions pròpies i fonamentades sobre el sentit de la vida, el dolor, la
llibertat, etc.?
Aprens rnatemátiques, anglès, química, historia. Però de que serveixen les bones notes si
no tenim amics, no som felices, no som lliures o no sabem estimar? Perquè es pot ser un bon
metge o una bona directora d'un banc i ser un mal pare, una mala esposa, un mal amic o una mala
persona.
A més a més, no sempre és fàcil decidir que és just, bo o estimar de debò (cóm ser un bon
fill, amic o una bona persona). La por, la vergonya o I'orgull enfosquen la intel·ligència i debiliten la
voluntat.
Necessitem formació i aprendre a modelar la nostra personalitat.

2. Dediques temps a millorar la teva personalitat?
Vols ser bo i ajudar als altres -corn tants joves- i millorar el món. Però construir una nova
"civilització de I'amor" -un món més just, humà, alegre i pacífic- no és gens fàcil.
Tots experimentem dins nostre un combat entre el bé i el mal: podem ser generosos o
egoistes, amables o malcarats, solidaris o mandrosos, estimar a tothom o caure en la trampa de la
enveja, la mentida o la crítica.
La experiència s'imposa: necessitem I'ajuda de Déu i dels altres per millorar i superar la
temptació del individualisme.

3. Coneixes la resposta de Jesucrist sobre aquestes qüestions?
La Catequesi de Confirmació es una oportunitat per aprofundir en aquestes qüestions:
només en Jesucrist trobem la resposta convincent sobre el sentit de la vida, la llibertat, I'amor o la
veritat.
Ser cristià vol dir ser amic de Déu i de la humanitat; actuar com ho faria Jesús en les nostres
circumstàncies: tenir els seus mateixos sentiments (d’humilitat, servei, misericòrdia); parlar amb
Déu de Tu a tu; descobrir que Déu ens estima i que espera molt de nosaltres; prendre consciencia
de que som fills de Déu; somniar amb el cel i la felicitat eterna. No vol dir ser perfecte o un atleta
d'elit: l’ ajuda de Déu no ens faltarà.
Es bo que et preparis per formar-te com a persona, i que rebis I'ajuda del sagrament de la
Confirmació. Podràs treballar en equip amb els teus amics i catequistes aquests temes:
ANY I: quadern (Benaurances; Paràboles: Parenostre); DVD (Església, Confirmació, família,
amistat); més l'Evangeli i el YUOCAT.
ANY II: quadern (alegria; humilitat; treball; oració; pobresa; apostolat; Missa; coherència);
DVD (existència de Déu; sentit del dolor; sexualitat; pecat i la gracia; confessió); més l'Evangeli
(Nou Testament) i el YOUCAT (Catecisme per a joves).
Més informació a la parròquia

