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Benvolguts catequistes,
Amb l’arribada de la Pasqua enfilem la recta final. No hauríem d'acabar el nostre
curs de catequesi sense haver parlat de la missió cristiana i de les diverses vocacions
dins de l’Església, proposant-les clarament als infants i joves. Al parlar dels apòstols,
dels sagraments de missió (l’orde i el matrimoni), de testimonis cristians, del dia del
Seminari, dels dons de l’Esperit –com us proposem-; no podem desaprofitar l’ocasió
per fer una crida a la vocació específica de consagració en el si de l’Església en les
seves diverses formes.
El Directori general per a la catequesi, ens diu que una de les tasques rellevants de
del nostre anunci és iniciar i educar per a la missió: “...És important posar tots els
mitjans per suscitar vocacions a Déu en les diferents formes de vida religiosa i apostòlica
i per despertar en el cor de cada un la seva vocació missionera específica. La catequesi
ha d’alimentar les actituds evangèliques que Jesús va suggerir als seus deixebles quan
els va iniciar a la missió: buscar l’ovella esgarriada, anunciar i guarir a la vegada;
presentar-se pobres, sense or ni alforges; saber acceptar el rebuig i la persecució;
posar la confiança en el Pare i en l’ajuda de l’Esperit Sant; no esperar cap altre premi
que la joia de treballar pel Regne” (DGC 86).
Els sants són imatge clara de la posada en pràctica de la nostra missió cristiana. No
podem deixar de parlar enguany del nou sant de la nostra diòcesi, St. Francesc Coll
i del properament beat (25 de maig), el caputxí igualadí, Josep Tous. Tots dos van
ser educadors en el ple sentit cristià, i per tant, també catequistes.
Que tingueu un bon final de curs i el necessari descans. Preneu nota de les següents
dates de l’agenda i ens veiem a la Jornada de catequesi. Molt Bona Pasqua!
Mn. Joan A. Castillo

AGENDA

• Seminari d'estudi sobre el Catecumenat: conviccions i perspectives.
Divendres 16 d'abril a les 10:30 h (inclou dinar i cal avisar –obert a
tothom–). Al Seminari de Barcelona. Ponent: Emilio Alberich, S.D.B.
• Arxiprestat del Ripollès: Presentació dels nous materials al Casal parroquial
de Ripoll. Divendres 14 de Maig a les 20 h.
• Darrera Reunió del Ple de Catequesi: Dissabte 15 de Maig a Gombrèn
(membres del Ple).
• APLEC DE L’ESPERIT: Dissabte 22 de Maig a Terrassa.
• Jornades de responsables de Catequesi: 1, 2 i 3 de Juliol al Seminari de
Barcelona.
• PELEGRINATGE DE LA CREU PEL NOSTRE BISBAT: De l’1 al 9 de Juliol.
• JORNADA DIOCESANA DE CATEQUESI 2010: Diumenge 3 d’octubre al Casal
St. Martí de la Salle “Pereras” (prop de Calaf). www.casalstmarti.lasalle.cat

PASQUA: FEM CRÉIXER ELS DONS DE L’ESPERIT
Comencem la Pasqua! Perquè la Pasqua doni fruit ha de fer néixer i créixer en nosaltres els dons de l’Esperit
(plenitud de la Pasqua). Parlar de l’Esperit se’ns fa difícil per això fem servir símbols, imatges que ajuden a comprendre
el seu sentit. No sabem definir gaire bé que és l’Esperit, però sentim la seva força, la seva llibertat, la seva alegria,
la seva vida, el seu amor. L’experimentem com a llum i foc, com a oreig i vent i com a donador de dons. Dons que
no són ornament sinó aliment, per què enrobusteixen, alliberen i salven. Són gràcia i esperança, són la mateixa vida.
Un do és quelcom que ens ve donat, per això no hem fet res per merèixer-los sinó que són fruit de la bondat de Déu.
Per això us proposem, com a camí de la cinquantena pasqual,
anar treballant amb els infants, joves i adults, els dons de
l’Esperit. Com sempre la nostra proposta es pot fer durant
la celebració de l’Eucaristia dominical, concretament abans
de l’aspersió pròpia d’aquest temps.

CALDRÀ PREPARAR:
• Tindrem el mateix pòster de Quaresma, al voltant,
PARENOSTRE QUE ESTEU I EL CEL, i a sobre del Ciri
col·locarem un Crist ressuscitat (mireu el dibuix) amb
el ble del ciri encès.
• Unes llengües de foc amb el nom de cada do, i si volem,
també amb el dibuix corresponent a dins (mireu
dibuixos). Aquestes llengües de foc les anirem col·locant
al voltant del Crist ressuscitat durant les diverses
setmanes de pasqua.

PASSOS A SEGUIR DURANT LA CELEBRACIÓ:
1. Després de la introducció de la missa, hauríeu de llegir la monició del do corresponent, la trobareu a la taula
següent.
2. Enganxeu una de les flames, amb el nom del do de l’Esperit corresponent al voltant de la imatge del Crist
ressuscitat. Al final del temps pasqual hi haurà set flames.
3. Llegiu la pregària corresponent.
4. Aspersió (pròpia de la Missa durant el temps pasqual).
Les cites bíbliques que trobareu per a cada un dels dons són material complementari que podeu utilitzar en comptes
de la pregària o escriure-les dins de cada flama. Adapteu el material a les vostres necessitats o inventiva.
Totes les imatges les trobareu dins de l’apartat de catequesi de la web del nostre bisbat:
www.bisbatvic.com/httpwww.bisbatvic.comcatequesi.htm
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SAVIESA

El do de la Saviesa no és saber moltes
coses, és el do de saber trobar gust a
les coses de Déu. A través de l’evangeli
Jesús ens fa conèixer aquesta saviesa
perquè sap que la necessitem per ser
feliços.

Senyor Jesús, dóna’ns aquesta Saviesa
per tal que com Tu creixem en el
coneixement del bé i en la saviesa que
busca la pau i la veritat.

Sir 1, 1
Sav 7, 21

ENTENIMENT

És el do d’entendre el que més val la
pena de conèixer: entendre Jesús,
comprendre el que ens ensenya, conèixer
el Pare i l’Esperit. Descobrir la mà de
Déu en tot allò que ens envolta.

Senyor Jesús, dóna’ns el do de
l’Enteniment per què trobem el sentit
de la nostra vida en Jesús i busquem
camins que ens portin a l’autèntica
llibertat.

1 Co 2, 9
Rm 15, 14

CONSELL

És el do d’ajudar als altres amb la nostra
paraula, l’escolta atenta d’aquells que
se’ns acosten. Podem aconsellar però
necessitem també rebre el consell de
tots aquells que ens estimen i ens volen
bé.

Senyor Jesús, dóna’ns el do del Consell
per tal que sapiguem fomentar el diàleg
fratern i construir un món millor.

Pr 19, 20
Sir 2, 7

FORTALESA

El do de Fortalesa ens fa constants,
valents, forts, perseverants... No és només
per coses extraordinàries, és per cada
dia. És la força que ve de Déu, el nostre
Pare.

Senyor Jesús, dóna’ns el do de Fortalesa
per tal que siguem testimonis de la teva
Paraula en la vida de cada dia.

Rm 8, 31
Sl 18, 2

CIÈNCIA

El do de Ciència ens ensenya a veure el
reflex de la imatge de Déu en totes les
coses i a estimar-les. Ens ensenya que
són creats per amor i a descobrir-nos
col·laboradors de l’obra de Déu.

Senyor Jesús, dóna’ns el do de Ciència
per tal que sapiguem posar la
intel·ligència i els coneixements al servei
del altres per tal que treballem per la
construcció d’un món més humà.

Sl 8, 2-3
Jn 14, 26

PIETAT

El do de Pietat és el do de sentir-se fill,
de descobrir Déu com a Pare. És el do
de família. Déu és Pare de tots. Do de
fraternitat que ens fa sentir germans
sense fronteres.

Senyor Jesús, dóna’ns el do de Pietat
perquè descobrint-vos en la pregària
com a Pare visquem realment com a
germans.

Rm 8, 14
Os 6, 6

TEMOR DE DÉU

El do de Temor de Déu és el do de la
consciència humil de la pròpia fragilitat,
de la reverència i el respecte a Déu i als
germans. És el do de sentir-se petit
davant la grandesa de Déu.

Senyor Jesús, dóna’ns el do del Temor
de Déu per tal que experimentem Déu
com a un Pare ple de tendresa i amor.

Sl 33, 18
Sir 2, 7

APLEC DE L’ESPERIT (22 de maig de 10:30 a 22:30 a Terrassa)
Recordeu que la inscripció és per etapes:
• Període d’inscripció per a responsables de grup (catequistes, animadors,
monitors, aduls) fins el 5 d’abril. Se us demanarà que pagueu la matrícula
de 15 euros (ingrés a La Caixa: 2100 3385 37 2200115557 –indicant nom i
cognoms-) i una preinscripció dels joves o adolescents que portareu –una
dada aproximada-.
• Del 6 d’abril al 16 de maig inscripció d’adolescents i joves.
Per inscripcions, informació i materials: www.jovessij.com

EL P. JOSEP TOUS, UN NOU BEAT
DE LA NOSTRA DIÒCESI
El P. Josep Tous i Soler va néixer a
Igualada el 31 de març de 1811 en una
família profundament cristiana. És el novè
de dotze germans. A l’endemà, rep el
Baptisme en la Basílica de Sta. Maria
d’Igualada. L’atmosfera familiar, l’oració
del seu pare, de la seva mare i dels seus
germans incideix benèficament en el seu
cor. La seva fe creix juntament amb la seva
personalitat, caracteritzada per la
interioritat, l’amabilitat i la docilitat. Ja als tretze anys sent la
vocació a seguir els passos de St. Francesc en l’orde dels Caputxins.
El 24 de maig de 1834 serà ordenat prevere a Barcelona i a l’any
següent va ser destinat al Convent de Sta. Madrona de Barcelona.
Als dos mesos, el 25 de juliol de 1835, el seu convent és assaltat
per una revolta que va acabar amb l’assassinat d’alguns frares.
Exclaustrat forçosament per la política de l’Estat, el P. Josep marxa
a Itàlia i després a França. L’any 1843 torna a Catalunya a on
exerceix en diverses parròquies el seu ministeri que se centra en
la confessió, en la direcció espiritual de l’associació de Santa
Romana i en el culte a la Divina Pastora. Juntament amb les tres
primeres joves, funda les Caputxines Terciàries d’Ensenyament que
es van establir a Ripoll al març de 1850 per a iniciar la vida
comunitària, i, el 27 de maig obrien les portes de la primera escola.
El P. Josep Tous va morir a Barcelona el 27 de febrer de 1871
mentre celebrava l’Eucaristia. Serà beatificat a Barcelona el 25
d’Abril i al nostre bisbat se celebrarà una missa d’acció de gràcies
el dilluns 26 d’abril a la Basílica de Sta. Maria d’Igualada a les
11 del matí.

MATERIALS
Dos Powers points per treballar els dons de l’Esperit Sant:
• www.benedictinescat.com/Montserrat/imatges/
litDonsEsperit.pps
• http://www.youtube.com/watch?v=9LCZqHRT83k
(o posant: Los 7 dones del Espíritu al www.youtube.com).

EL SUAT, per Joan Nè

RACÓ DE LA LLIBRERIA
MATERIALS DE REGAL
PER A PRIMERES COMUNIONS
PARE JOSEP TOUS I SOLER i PETITA HISTÒRIA
DEL PARE COLL. Aquests dos llibres amb
il·lustracions de Pilarín Bayes ens apropa a la
biografia del Pare Tous i del Pare Coll, on de
forma amena els infants coneixaran la seva vida.
CADA DIUMENGE JESÚS ET CONVIDA. David
Compte. Ed.Claret. Aquest llibret, que pren la
forma d’una divertida narració, vol ser una
guia senzilla per a fer aquest viatge vers
l’Eucaristia. PVP: 10,50 euros
LA MEVA PRIMERA COMUNIÓ. De la
col·lecció Celebrar del Centre Pastoral Litúrgic.
Petit llibre d’oracions i pàgines en blanc perquè
l’infant hi pugui posar els seus records del dia
de la primera comunió. PVP: 5,75 euros
UN PAS ENDAVANT... LA MEVA
PRIMERA COMUNIÓ. Àlbum record
d’Editorial Claret on hi trobarem
boniques il·lustracions, acompanyades
d’escrits, oracions, pàgines per
fotografies, per signatures dels
familiars... PVP: 7,85 euros
LA TEVA PRIMERA BIBLIA. de EDEBE. La
Bíblia explicada a través de més de 60 històries
d’una forma entenedora, senzilla i apte per
compartir una lectura, en veu alta, amb l’infant.
Ple d’il·lustracions que acompanyen el text.
OFERTA DEL 50% DESCOMPTE. PREU FINAL:
10 EUROS (APROFITEU FINS A FI D’EXISTÈNCIES)

Horari LLibreria Catequesi (Seminari Vic)
matins de dilluns a divendres 8.30h a 13h
tardes de dilluns a dijous de 15h a 19h
podeu fer els vostres encàrrecs
per telèfon: 93 886 93 49 o per mail: llibreria@diacvic.com
Posant la lletra corresponent al número indicat: 2=a; 3=e; 4=i; 5=o; 6=u.
Obtindreu un text del primers versets del capítol 26 de l’evangeli de Lluc
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