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Benvolguts catequistes,
Tornem a començar el curs catequètic que enguany encara s’inicia en
aquest Any de la fe. Any de la Fe que també ens ha portat el regal del
Papa Francesc a l’Església.
Hem iniciat un nou any pastoral i mirem també des de la Delegació de
Catequesi al Pla de Pastoral de la nostra diòcesi en què treballarem: Els
nostres sants. Amb aquest propòsit dedicarem els Efatàs d’aquest curs a
treballar de forma catequètica la santedat i els nostres sants.
Recordem que el Papa Benet a la seva carta Porta Fidei ja posava els sants
com exemple lluminós de la fe:
“Per la fe, homes i dones de tota edat, els noms dels quals estan escrits en
el llibre de la vida (cf. Ap 7,9; 13, 8), han confessat al llarg dels segles la
bellesa de seguir el Senyor Jesús allí on se’ls cridava a donar testimoniatge
del seu ser cristians: en la família, la professió, la vida pública i
l’acompanyament dels carismes i ministeris que els hi confiaven.” (PF 13).
Que els nostres sants ens siguin un exemple i estímul en la nostra tasca
d’anunciadors i testimonis de la fe. Molt bon inici de curs!
Mn. Joan A. Castillo, delegat

CRÒNIQUES D’ALGUNES ACTIVITATS EN ELS DARRERS MESOS
Jornada Diocesana de
Catequesi: Diumenge 6
d’abril més d’un centenar de
catequistes es van reunir a la
Cova de St. Ignasi de Manresa
en la Jornada Diocesana de
Catequesi. Mn. Xavier Morlans
com a consultor del Pontifici
Consell per a la Promoció de
la Nova Evangelització i en el
context de l’Any de la Fe, ens
va parlar sobre El Primer anunci
com a porta i fonament de la
fe. A la tarda ens va presentar
en primícia la pel·lícula
dibuixos catequètics “La creu
i l’estel”, amb guió d’ell mateix,
i que relata les aventures d’un
nen d’onze anys que a l’entorn

de Sta. Maria del Mar de Barcelona descobreix la fe en Jesús i la
comunitat cristiana. El nostre bisbe Romà que ens va acompanyar
durant tota la Jornada va presidir l’Eucaristia que va cloure la
Jornada. Gràcies a aquells que vau participar i a tots els membres
de la Delegació pel seu treball de preparació.

professor de Teologia Pastoral de la Universitat de Navarra, que
ens va ajudar a contextualitzar el Catecisme de l’Església Catòlica
dins de la història de l’Església i de l’afany de comunicar la fe i
ens el va proposar com un instrument de formació per als
catequistes.

Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi:

Pelegrinatge dels catequistes a Roma amb motiu de
l’Any de la Fe: Dotze catequistes de la nostra diòcesi van

Amb el títol, L’alegria de creure i comunicar la fe, es van celebrar
al Seminari de Barcelona, durant la primera setmana de juliol; les
XII Jornades Interdiocesanes de Responsables de catequesi. Les
ponències centrals van anar a càrrec del Dr. Ramiro Pellitero,

participar els dies 27,28 i 29 a Roma de la Trobada de Catequistes
amb motiu de l’Any de la Fe.

ELS NOSTRES SANTS, AHIR I AVUI
MATERIAL INTRODUCTORI PER A TREBALLAR LA SANTEDAT EN LES NOSTRES CATEQUESIS
EN EL MARC DEL PLA DE PASTORAL.
Entre les accions concretes del Pla de Pastoral d’enguany se’ns demana explicar què és un sant en l’Església i la relació que tenen amb
nosaltres. En aquest primer Efatà d’aquest curs voldríem oferir-vos un senzill material perquè, en el context de la festa de Tots sants,
pugueu explicar a les catequesis què és la santedat i qui són els sants. No cal oblidar que el mateix catecisme Jesús és el Senyor ja en
parla al tema 44 però us proposem aquest recurs al costat d’altres que segurament tindreu o trobareu. L’objectiu és fer una presentació
catequètica sobre la santedat. Trobareu a la web del Bisbat el còmic per poder-lo ampliar.
En els següents Efatàs d’aquest curs (Advent, Quaresma i Pasqua) anirem presentant concretament els sants de la nostra diòcesi per
donar-los a conèixer com a testimonis de la fe.

COM TREBALLAR-HO:
Us fem arribar una proposta d’activitats per a poder treballar el tema dels sants en el vostre grup de catequesi. Propostes
de treball:
• Conèixer el sant patró/patrona de la parròquia i/o del poble o ciutat. Es podria fer un mural senzill explicant qui és i
penjar-ho al cancell de l’església. Amb grups més grans podria fer-se una mena d’auca amb rodolins o fer-ne un còmic
per donar-ho a conèixer.
• Reconèixer les imatges que tenim a la parròquia. Són la nostra família del cel, com les fotografies que tenim a casa i
ens acompanyen cada dia. Hauríem de saber-ne el nom (com a mínim) i dir-ne alguna cosa. Permet treballar mínimament
la simbologia cristiana. Podríeu fer rètols per posar (discretament) a prop de la imatge.
• Dedicar l’estona de pregària al nen/a, jove o adult que celebra el seu sant en data propera al dia de catequesi, podeu
fer-ho amb la senzilla pregària que us proposem. Tingueu en compte que en moltes famílies el dia del sant ha deixat
de celebrar-se.
• Preparar un punt de llibre amb la imatge del sant patró/santa patrona de cada nen i una petita pregària. Podeu trobar
imatges dels sants a internet.
• Preparar un joc amb les imatges dels sants que tenim a la parròquia, els dels noms dels nois i nois de catequesi. Hauria
de ser un joc senzill , tipus “memory” en el qual calgui aparellar nom i imatge.
• Escollir un sant/santa patró de tot el grup, a qui ens encomanem, a qui volem assemblar-nos. Seria bo conèixer-lo una
mica més i aprofundir en el seu exemple.

Material extret de La fête de la Toussaint, Prions en Église, Junior. Hors-Sèrie. Ed. Bayard
Traducció d’Empar Escalé, composició d’en Jaume Garriga

Pregària
Pare, avui et volem demanar per en/ per la ….............. .
Aquests dies recordem sant/santa (si és el nom d’una
mare de Déu es pot dir santa Maria) …............ de qui
porta el nom.

Volem demanar-te que l’ajudis a seguir el seu exemple
i que com ell/ella sigui un bon testimoni del teu amor
per nosaltres.

INFORMACIONS I AGENDA
AGENDA DE LA DELEGACIÓ DIOCESANA DE CATEQUESI 2013-2014:
CLOENDA DE L’ANY DE LA FE A LA NOSTRA DIÒCESI:
Diumenge 17 de novembre a les 17:30 h a la Catedral de
Vic.
RECÉS PER A CATEQUISTES: Dissabte 14 de desembre
de 10 a 13 h a l’escola del P. Coll de Vic. Predicarà el Sr.
Bisbe Romà. Cal confirmar assistència.
TROBADA DIOCESANA D’INFANTS DE CATEQUESI:
Dissabte 29 de Març a St. Julià de Vilatorta (col·legi del
Roser).
JORNADA DIOCESANA DE CATEQUESI: Diumenge 6
d’abril a Igualada.
APLEC DE L’ESPERIT 2014: Dissabte 7 de juny a Banyoles.

REUNIONS DEL PLE DE LA DELEGACIÓ: 9 de novembre,
8 de febrer, 5 abril (preparació de la Jornada a Igualada).
Trobada final de curs per concretar.
Sou pregats de vetllar en els vostres arxiprestats perquè hi
hagi representants en aquest Ple diocesà.
Us informem que, després de la mort de la Marisa Costa (a.c.s),
es va votar en la reunió del Ple l’elecció de la Montserrat
Sucarrats de Manresa com a nou membre de la Comissió de
la Permanent de la Delegació de Catequesi, que queda
composada per: Mn. Joan Antoni Castillo, Gna. Encarnació
Reverter, Empar Escalé, Montserrat Sucarrats. La representant
de la Delegació al Consell Diocesà és l’Empar Escalé.
PER A REBRE DIRECTAMENT TOTA LA INFORMACIÓ
DE LA DELEGACIÓ I L’EFATÀ EN PDF: Envia’ns un mail
a la web de la Delegació: catequesi@bisbatvic.com

MATERIALS
¡Salgan a buscar corazones!
Mensajes a los catequistes. Ed.
CCS
Aquest llibre recull alguns dels missatges
del Papa Francesc als catequistes quan
era Cardenal Arquebisbe de Buenos Aires
al llarg de les Jornades i trobades amb
catequistes.
Materials de l’Editorial Família de Jesús: Pregàries bàsiques,
parts de la missa... (diversos fulletons plastificats útils i barats).

Benet XVI explica als infants qui és
Maria.
També de l’editorial Encuentro en castellà:
Mis santos, on el Papa Benet presenta als
infants els sants vinculats a la seva persona.
Anselm Grün. Y nos llamó por nuestro nombre. Edicep
Llibret breu sobre la importància del nom cristià.

MATERIALS WEB: La Delegació de joves de Barcelona fa temps
que treballa amb materials per a catequesi amb joves. Potser us
poden servir fitxes de treball de diversos temes a partir del Catecisme
Youcat. http://delejovebcn.com/index.php/2012-10-02-16-5839/fitxes-youcat o entrar a delejovebcn.com a l’apartat de recursos.

Horari LLibreria Catequesi (Seminari Vic)
Matins de dilluns a divendres 8.30h a 13h.
Tardes de dilluns a dijous de 15h a 19h.

Per comandes i informació: LLIBRERIA DEL SEMINARI Tel. 93 886 15 55 / llibreria@diacvic.com.
Amb seu també a Manresa al Casal de l’Església. Tel. 93 875 32 03 / Despatx-Interparroquial-Manresa@bisbatvic.com
TAMBÉ TROBAREU L’ESPAI DE LA LLIBRERIA A LA BOTIGA DEL MUSEU EPISCOPAL
HORARI: D’abril a setembre: de 10 a 19 h. D’octubre a març: 10 a 13 i de 15 a 18h.
Dissabtes de 10-19 h. Diumenges i festius de 10-14 h. DILLUNS TANCAT.
COM DURANT EL CURS, PEL PRESSUPOST DE LA DELEGACIÓ NO US PODREM ENVIAR MÉS QUE UN EXEMPLAR
PER PARRÒQUIA. US DEMANEM EN FEU CÒPIES O EL DESCARREGUEU DE LA WEB DEL BISBAT:
http://www.bisbatvic.com/httpwww.bisbatvic.comcatequesi.htm. Disculpeu les molèsties!

