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Benvolguts catequistes,
Arribem de nou a la Quaresma, que com ja sabeu és un temps marcadament
catequètic, de preparació per a la recepció del baptisme o per a la seva renovació.
Com també sabeu, el treball del Pla Pastoral ens planteja la pregunta: Què n’has
fet del teu baptisme? I recentment, han arribat a les nostres parròquies uns materials
per treballar-ho. Per això us proposem aprofitar aquests materials que hem treballat
amb l’activitat de quaresma que us oferim en el present Efatà.
Com ens recorda el Directori General per a la Catequesi: “L’anunci, la transmissió i
la vivència de l’Evangeli es porten a terme en el si d’una Església particular o diòcesi”
(DGC 217), això significa que tot allò que fem, també en l’àmbit de la catequesi, ha
de mirar al que ens proposa la pastoral de conjunt a través de l’actual Pla de Pastoral,
treballar-ho dins de les nostres possibilitats i adaptar-ho als nostres receptors.
Així doncs, siguem els catequistes, els primers en fer ressonar aquesta pregunta dins
nostre: Què n’has fet del teu baptisme? I aprofitem aquest temps de Quaresma per
aprofundir i viure intensament la nostra vida cristiana i transmetent-la als altres.
Mn. Joan A. Castillo

QUÈ N’HAS
FET DEL TEU
BAPTISME?

A partir del treball comunitari que ens proposen els materials del Pla de Pastoral, els adaptem per a una celebració i
catequesi al llarg de la Quaresma. Podeu fer-la dins de l’Eucaristia, en l’acta penitencial, o bé, a l’inici de la sessió de
catequesi. Aquesta celebració anirà acompanyada d’un pòster que reproduirà la imatge que teniu a la portada d’aquest
Efatà (baptisme de Jesús). Aquesta imatge serà un puzle dividit en sis quadrícules, darrera de cadascuna d’elles apareixeran
els dibuixos que trobareu a continuació i que seran treballats amb les monicions, lectures bíbliques (evangeli del diumenge
corresponent), kyries i pregàries que us oferim. Aquests dibuixos perquè us sigui més fàcil ampliar-los i treballar-los els
penjarem a la web del bisbat a l’apartat de catequesi (http://www.bisbatvic.com/httpwww.bisbatvic.comcatequesi.htm).

DIMECRES DE CENDRA: EL BAPTISME ET DÓNA LA LLAVOR DE LA FE
Lectura: Mt 6, 1 - 4
A)

MONICIÓ D’ENTRADA
El baptisme és el sagrament de la fe. De la mateixa manera que una llavor per donar
fruit ha de cuidar-se i alimentar-se també nosaltres hem d’ajudar a fer créixer la nostra fe.
El temps de Quaresma que avui comencem és un moment propici per recordar-ho i ser-ne
conscients.
B)

KYRIE
• Perquè tenim amagada la llavor de la fe. Senyor tingueu pietat.
• Perquè no alimentem la nostra fe. Crist tingueu pietat.
• Perquè no agraïm el do del baptisme. Senyor tingueu pietat.

C)

PREGÀRIA
Jesús en ocasions em costa fer les coses desinteresadament, només per amor. Sovint cerco el premi, el quedar bé, l’aplaudiment
dels altres. Ajuda’m a saber viure en la teva presència, perquè tu ho veus tot, i t’agrada veure com ajudo als altres.

1r DIUMENGE: EL BAPTISME ET PERDONA ELS PECATS
Lectura: Mt 4, 1 – 4
A)

MONICIÓ D’ENTRADA
Amb l’aigua del baptisme Déu ens renta del pecat. En la vida de cada dia ens adonem
que no fem les coses prou bé, però Déu sempre ens empeny a evitar el mal i fer el bé.
Ell que ens coneix i ens estima sempre ens dóna una nova oportunitat.
Nosaltres que som lliures hem de viure en una actitud constant de conversió i
d’acollida del perdó de Déu.

B)

KYRIE
• Perquè no acollim el perdó de Déu amb goig i agraïment. Senyor tingueu pietat.
• Perquè ens costa perdonar els altres com Déu ens perdona. Crist tingueu pietat.
• Perquè no vivim en una actitud constant de conversió. Senyor tingueu pietat.

C)

PREGÀRIA
Un moment! Durant la Quaresma: Deixaré de fer-me el llest! Deixaré de comportar-me com si fos el rei! Jesús, he escollit
seguir-te buscant un temps per resar amb tu, i obrint el meu cor a les paraules que em dius. Jesús, agafa’m de la mà.
Ajuda’m a ser un persona de paraula perquè els altres puguin comptar amb mi.

2n DIUMENGE: EL BAPTISME ET FA FILL DE DÉU
Lectura: Mt 17, 1 – 5
A)

MONICIÓ D’ENTRADA
Jesús és el Fill de Déu. El baptisme ens uneix a Ell, per això tots els batejats som també fills
de Déu, noves criatures i ens adrecem a Déu com a Pare.
Parlem amb Ell de manera confiada en la pregària tal com ho faríem amb el pare i la mare.

B)

KYRIE
• Perquè no vivim sempre com a Fills de Déu. Senyor tingueu pietat.
• Perquè no preguem prou. Crist tingueu pietat.
• Perquè no veiem Déu com a Pare. Senyor tingueu pietat.

C)

PREGÀRIA
Senyor, Déu. T’agraeixo la llum que porta la claror a tota la terra amb mils de colors.
Tu has posat en Jesús tot el teu amor perquè Ell ens doni la teva llum.
Jesús, agafa’m de la mà. Que jo sigui també portador de llum, capaç de transmetre l’alegria.

3r DIUMENGE: EL BAPTISME ET DÓNA L’ESPERIT SANT
Lectura: Jn 4, 5 - 15
A)

MONICIÓ D’ENTRADA.
L’Esperit Sant fa que el batejat sigui capaç de creure en Déu, esperar
en Ell i estimar-lo.
Si podem viure com a cristians és perquè tenim l’Esperit Sant dins
nostre i ens empeny i enriqueix amb els seus dons: la pau, la caritat,
la joia, la paciència, la dolcesa.

B)

KYRIE
• Perquè no ens deixem guiar per l’Esperit Sant. Senyor tingueu pietat.
• Perquè comptem només amb les nostres forces i no demanem l’ajuda de l’Esperit Sant. Crist tingueu pietat.
• Perquè no deixem que l’Esperit Sant ens faci pensar com Jesús, parlar com Jesús i viure com Jesús. Senyor tingueu pietat.

C)

PREGÀRIA
Jesús, l’aigua viva de la que ens parles és un regal únic, ets Tu. Ets font de tendresa, un rierol per on flueix l’amistat, la
font de la que brolla la pau. Tu ets l’aigua fresca del perdó.
Jesús, agafa’m de la mà perquè jo creixi en el teu amor, i jo també pugui ser un fill de la veritable vida.

4r DIUMENGE: EL BAPTISME T’INCORPORA A L’ESGLÉSIA I
ET FA PARTICIPAR EN LA TRIPLE MISSIÓ DE CRIST
Lectura: Jn 9, 1–38
A)

MONICIÓ D’ENTRADA
Tots els batejats formem una gran família. L’Església és la gran família dels
qui creiem en Jesús i el seguim. Som guiats pels successors dels apòstols i
alimentats per la Paraula de Déu i els sagraments.
Els qui hem rebut el baptisme som responsables de la vida i la missió de l’Església.
Units al Crist i com Ell, som profetes doncs hem d’anunciar la Paraula de Déu; som
sacerdots ja que hem de pregar i lloar Déu; i som reis, perquè estem al servei del poble, de tots els germans.

B) KYRIE
• Perquè no estimem l’Església ni col·laborem en la seva missió amb les nostres capacitats. Senyor tingueu pietat.
• Perquè no parlem de la nostra fe amb naturalitat. Crist tingueu pietat.
• Perquè no fem de la nostra vida un servei i una lloança. Senyor tingueu pietat.
C)

PREGÀRIA
Senyor, desperta el meu cor adormit. Quant penso només en mi, guardant el meus ulls i les meves mans tancats. Vull
aprendre a mirar bé i estar atent al meu voltant. Jesús agafa’m de la mà perquè cregui sempre en tu. Vull viure com a
fill de la confiança.

5è DIUMENGE: EL BAPTISME ET MARCA AMB EL SEGELL INESBORRABLE DE CRIST I ET FA TASTAR
LES PROMESES DE LA VIDA ETERNA
Lectura: Jn 11, 1-45
A)

MONICIÓ D’ENTRADA
Pel baptisme Déu s’ha compromès amb nosaltres i Ell sempre és fidel, no falla
mai. Tot i que a vegades ens apartem d’Ell ens espera i ens reconeix com a fills.
Jesús ens prepara un lloc al seu costat. Per això sabem que la vida és un camí
cap a Déu. Allà viurem una gran festa amb Déu i els germans.

B) KYRIE
• Perquè a vegades pensem que la fidelitat de Déu és complir allò que nosaltres li demanem. Senyor tingueu pietat.
• Perquè no col·laborem en la transformació del món a la llum de la fe. Crist tingueu pietat .
• Perquè no seguim l’exemple dels bons cristians. Senyor tingueu pietat.
C)

PREGÀRIA
Quina sort tenir amics! Per ells surten de la meva boca paraules amables i així creix la nostra amistat. Amb ells obro les
meves mans, i la nostra alegria de viure esclata com un sol! Quina sort Senyor Jesús tenir-te com amic meu! Jesús, agafa’m
de la ma doncs jo vull viure com a fill del teu amor.

EL BISBAT DE VIC ACOLLIRÀ A MÉS DE 4.000 JOVES AQUEST ESTIU
Ens estem preparant per a un gran esdeveniment a les nostres diòcesis, també a casa nostra. Al nostre bisbat de
Vic acollirem més de 4.000 joves internacionals de l’11 al 15 d’agost. Ho sents bé, no és una proposta, és una
realitat! Molts dels seus responsables ja han passat per la nostra diòcesi a fi de preparar l’estada d’aquests dies.
Això vol dir sumar esforços entre tots per acollir i atendre a aquests joves.
Ets a casa teva de l’11 al 15 d’agost? Vols ser voluntari/a per ajudar en aquesta acollida? Voleu ser parròquia acollidora
d’un grup de joves? Vols acollir a alguns joves a casa teva? Vols anar a la JMJ a Madrid del 16-20 agost?
Demana informació en la teva parròquia o adreça’t directament a la Delegació de Joves del nostre bisbat: (www.jbvic.com
/www.jmjvic.cat / joves@bisbatvic.com).
Es necessiten: Parròquies acollidores, famílies acollidores, voluntaris, intèrprets (francès, alemany, polonès).
No deixem escapar aquesta ocasió d’enriquiment amb el contacte amb la fe dels més joves de l’Església. Anima’t!

LLIBRERIA
Celebrar la Eucaristia
con niños. CPL
Text i comentari del
“Directori per a misses
amb infants”. Les seves
pregàries eucarístiques.
Més material per a
aquestes misses.

ALTRES TÍTOLS:
Quaresma. Pasqua. Pentecosta.
Quadern per a l’infant (4 euros). Frederic
Bassó. Evangelis del diumenge i dibuix.

Per a una pastoral postbaptismal
(fitxes per a les diferents edats: 1-7
anys) (5,25 euros). CLARET.

La meva entrada a l’Església de
Jesús (4,32). FREDERIC BASSÓ. Fulletó
molt gràfic sobre els temes: Església,
fe, baptisme, eucaristia.

EL SUAT, per Joan Nè

Via Crucis. Camí de la creu,
Casañas (3,95 euros). CLARET

Con Jesús en el camino
de la cruz (1,50 euros). CCS.
Pòster (infantil).

Celebremos la
Cuaresma y la
Pascua. Personajes,
símbolos,
celebraciones,
temas de reflexión
(9 euros). EDITORIAL
CLARETIANA
ARGENTINA.

Recordeu que tenim
encara un stok de

La teva primera
Bíblia a un preu
molt rebaixat: 10
euros. Pot ser un
bon regal de Primera Comunió, des
de les parròquies o famílies.

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

Canvieu els números i signes per lletres, avui com sempre és ben suat
i alhora ben entretingut: 1 per A; 2 per E; 3 per I; 4 per O; 5 per U.
Per cert és extret del tríptic: El Baptisme, un do per a creure, celebrar i viure.

