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ENMIG DE LES ESPINES, ENMIG DE LES DIFICULTATS 

Fa cents i cents d’anys que a la falda de l’Aitzkorri, muntanya amunt, 
entremig dels boscos que envolten Oñati a Guispúscoa, un pastor -Rodrigo 
de Balzategui- sentí insistent el so d’un esquellot. Un dels bous que pasturava 
s’havia quedat enredat en un esbarzers. El pastor s’hi acostà per alliberar-lo i 
veié una llum resplendent… En Rodrigo va exclamar admirat en la seva 
llengua basca: “arantzan zu?” “tu enmig de les espines? tu enmig dels 
esbarzers?”, adreçant-se a la imatge de la Mare de Déu amb l’Infant Jesús 
que va trobar en aquell indret.  

Des de sempre, Maria, enmig de les espines i els glops amargs del nostre 
quotidià, ens continua fent present i oferint el Verb Encarnat. També ara, en 
iniciar aquest curs estrany, que no serà mancat d’espines i d’esbarzers ben 
enredats, Maria no sols és present, també ens convida i ens encoratja a que 
tots nosaltres catequistes, religioses, religiosos, diaques i preveres, amb el 
nostre Bisbe, fem present Jesús i el seu Evangeli als infants, adolescents i joves 
de les nostres catequesis i a llurs famílies. Que la bonica advocació de la 
Mare de Déu d’Aranzazú, de la qual el passat dia 9 celebràvem llur festa, ens 
acompanyi al llarg de tot el curs i la tinguem sempre ben present en els 
moments de dificultat. 

Era la nostra intenció haver començat el curs amb una trobada de 
catequistes que estava prevista pel dissabte dia 19 d’aquest mes al Centre 
Borja de Sant Cugat. En el pla de formació per enguany hem contactat amb 
el P. Gonzalo Carbó Bolta i el seu equip d’iniciació a l’Oratori d’Infants. Ens 
hauria agradat en aquest primer trimestre haver fet les sessions de formació 
que ell mateix amb el seu equip imparteixen al llarg d’un intens cap de 
setmana. Tanmateix no ha semblat prudent. Però ni ells, ni nosaltres 
descartem de fer-ho al llarg del curs, estem mirant dates pel mesos de març 
o abril. Anirem concretant i informant. Segur, ben segur que serà una 
experiència molt i molt enriquidora i interessant. Tant de bo puguem dur-la a 
terme.  

Des de la Delegació som conscients de molts dels interrogants, dels neguits i 
de les pors de molts de vosaltres, rectors, responsables de parròquies, de la 
catequesi i catequistes. Des de la declaració de l’estat de confinament fins a 
dia d’avui són tantes i tantes les notícies, les normes, les contranormes, els 
advertiments. Voldríem donar-vos primer de tot una paraula d’agraïment i de 
coratge! D’agraïment perquè d’una manera o altra no heu deixat 
d’acompanyar els infants, adolescents i joves de les distintes catequesis amb 
llurs famílies i perquè heu continuat tenint cura de tots i cadascun dels 
catequistes que amb ells han fet procés. De coratge perquè la feina no 
s’acaba i caldrà continuar animant i injectant il·lusió, ganes i empenta a 
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tothom per seguir el camí del Crist i fer-nos cada dia més i més amics i 
amigues seus. 

Amb aquesta carta us adjuntem uns documents que creiem poden ser del 
vostre interès i utilitat: 

1. INICI DE CURS DE LA CATEQUESI (document 1) 
2. PLA DE SEGURETAT PARROQUIA (document 2) 
3. FULL INSCRIPCIÓ CATEQUESI (document 3) 
4. DECALEG PER LA CATEQUESI EN TEMPS DE PANDÈMIA (document 4) 

 

 


