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Benvolguts catequistes,
Aquest any la Quaresma ens bé molt de seguit, i us oferim el proper número de l’Efatà en què
volem continuar treballant els articles del Credo en aquest Any de la fe.
Un neguit sempre present en aquesta Delegació és la fluïdesa en la comunicació amb les
parròquies i els catequistes, per això insistim sempre en la importància dels representants
dels diversos arxiprestats en el Ple de la Delegació; així com que els responsables a nivell
parroquial de l’àmbit catequètic, facin arribar les informacions que surten en aquest butlletí,
en el Full diocesà i a través de correu electrònic. Alhora, us demanem que ens feu arribar les
vostres propostes i dificultats al correu de la Delegació per poder-les tenir present.
Espero que ens puguem veure en la Jornada Diocesana de Catequesi del proper diumenge
7 d’abril a Manresa. Bon camí quaresmal vers la Pasqua.
Mn. Joan A. Castillo, Delegat

PARTICIPACIÓ DELS CATEQUISTES EN DIVERSOS ESDEVENIMENTS

Una vintena de catequistes del nostre Bisbat van
participar a les VI Jornades Interdiocesanes de
Catequesi que van tenir lloc a Sta. Susanna (Bisbat de
Girona) del 16 al 18 de novembre. Ens agradaria que
molts altres catequistes es beneficiessin d’aquest
ambient de convivència i formació. També molts
catequistes van ser presents a la Jornada Diocesana
de Formació sobre el Concili Vaticà II. I ja a les portes
del Nadal, el 22 de desembre, una vintena de
catequistes van participar en un breu recés amb motiu
de l’Any de la Fe que va cloure amb la missa per la
Marisa Costa (+6/11/12) a la qual van unir-se moltes
altres persones; agraïm l’acollida de la Comunitat de
Dominiques de l’Anunciata del P. Coll de Vic, la feina
feta dels organitzadors i el punt de llibre elaborat per
en Jaume Garriga.
Ponències de les Jornades Interdiocesanes a: http://www.sic-catequesi.cat (en RECURSOS i FORMACIÓ PERMANENT)

2a Catequesi del Credo en l’Any de la fe
Continuem durant aquesta Quaresma el treball sobre el Credo que vam encetar durant l’Advent. La dinàmica serà la mateixa, en
aquest cas, anar treballant els articles de la segona part del Credo: Crec en Jesucrist al llarg de 6 setmanes, començant pel
dimecres de Cendra.
Us oferim una breu reflexió per transmetre l’explicació de cada article de fe, una imatge que recull el contingut del que s’explica,
un text bíblic i una pregària. Durant el proper Efatà del temps de Pasqua acabarem de treballar la tercera part del Credo.
Com fem darrerament, penjarem les imatges a la web del bisbat perquè sigui més fàcil la seva reproducció i ampliació:
http://www.bisbatvic.com/httpwww.bisbatvic.comcatequesi.htm

EXEMPLAR PER A FER ARRIBAR ALS CATEQUISTES. NO EL RETINGUIS!

-TOT I LES RETALLADES QUE HEM APLICAT EN MOLTES PARTIDES DE LA DELEGACIÓ, ENCARA HEM HAGUT DE FER
MÉS, UN EXEMPLE SÓN ELS DOS DARRERS EFATÀS D’AQUEST CURS EN QUÈ NOMÉS PODREM ENVIAR UN EXEMPLAR
PER PARRÒQUIA, FEU-NE CÒPIES O DESCARREGUEU-LO DE LA WEB DEL BISBAT:
http://www.bisbatvic.com/httpwww.bisbatvic.comcatequesi.htm. Disculpeu les molèsties!

Dinàmica: A l’inici de la missa (abans de l’acta penitencial), o bé, a l’iniciar la sessió de catequesi, ensenyem en un cartell l’article
que treballarem i també un altre cartell amb la imatge relacionada que us oferim; llegim el text bíblic, dialoguem i expliquem que vol
dir aquell article amb l’ajuda del text que us oferim. Posteriorment podem fer algun cant adient o el cant de quaresma que volem que
vagin aprenent. A aquests materials podeu afegir cants, imatges, el DVD sobre el Credo que us proposem a l’apartat de materials,
el DVD del Nou Testament, i altres que ajudin a treballar-ho.
Al final fora bo que ho anem penjant en un cartell visible que vagi recollint la feina feta des de l’Advent per poder tenir tot el Credo
complert a final de curs. Se li pot donar diverses formes, com un ciri pasqual que conté tots els dibuixos o fent un mural on hi ha el
text d’aquesta part del Credo i al voltant anirem col·locant les imatges.
Com a record final de Pasqua també es podria elaborar un punt de llibre amb aquesta part del Credo i la imatge d’un Crist.

Dimecres de Cendra:
CREC EN JESUCRIST, UNIC FILL SEU I SENYOR NOSTRE

Jesús no és només un personatge de la història, sinó que és Déu i home veritable. El
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Crist, vol dir el “Messies” és a dir, aquell que ja anunciaven els profetes de l’Antic
Testament que havia de venir per salvar el seu poble. I Senyor vol dir que Jesús és
Déu (el Fill de Déu fet home).
Text Bíblic:
“El qui és la Paraula s'ha fet home i ha habitat entre nosaltres, i hem contemplat la seva glòria, glòria
que ha rebut com a Fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat”. (Jn 1, 14)
L'amor de Déu s'ha manifestat enmig nostre quan ha enviat al món el seu Fill únic perquè visquem gràcies a ell (1 Jo 4, 9).
PREGÀRIA: Jesús, tu ets el nostre amic i Senyor. Que cada dia t’estimem més i et fem conèixer als altres.

Diumenge I de Quaresma:
Crec en Jesucrist... EL QUAL FOU CONCEBUT PER OBRA DE
L’ESPERIT SANT, NASQUÉ DE MARIA VERGE.

Aquí trobem dues escenes de l’Evangeli: Quan l’Àngel anuncia a Maria que, si vol,
serà la mare de Jesús; i el naixement de Jesús, que és el que celebrem al Nadal.
Jesús neix de Maria però no té un pare com nosaltres, sinó que el seu pare és Déu,
per això Jesús és Déu.
Text Bíblic: “L'àngel entrà a trobar-la i li digué: -Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és
amb tu. Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel li
digué: -No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de
Jesús. Serà gran i l'anomenaran Fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare.
Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi”. (Lc 1, 26)
“Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el cens de tot l'imperi. Aquest cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era
governador de Síria. Tothom anava a inscriure's a la seva població d'origen. També Josep va pujar de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea, al poble
de David, que es diu Betlem, perquè era de la família i descendència de David. Josep havia d'inscriure's juntament amb Maria, la seva esposa. Maria
esperava un fill. Mentre eren allà, se li van complir els dies i va néixer el seu fill primogènit: ella el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora,
perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se”. (Lc 2, 1).
Pregària: Maria, mare de Jesús i mare nostra, acompanya’ns cada dia perquè visquem amb alegria el do de la fe.

Diumenge II de Quaresma:
Crec en Jesucrist... que PATÍ SOTA EL PODER DE PONÇ PILAT,
FOU CRUCIFICAT, MORT I SEPULTAT.

Aquest i el proper article són el centre de la nostra fe. La Pasqua de Jesús (la seva
passió, mort i resurrecció). Jesús es va fer home per aquest moment central, la
nostra salvació; ha mort en creu per rentar-nos dels nostres pecats. D’aquesta
manera Jesús es fa solidari dels nostres dolors i ens ensenya quant poder té el mal,
però sobretot, quant gran i poderós és l’amor de Déu.
Text Bíblic: “Arribat el migdia, es va estendre per tota la terra una foscor que va durar fins a les tres

de la tarda. I a les tres de la tarda, Jesús va cridar amb tota la força: - Eloí, Eloí, ¿lemà sabactani? —que vol dir: «Déu meu, Déu meu, per què m'has
abandonat? » En sentir-ho, alguns dels presents deien: -Mireu com crida Elies. Llavors un corregué, xopà de vinagre una esponja, la posà al
capdamunt d'una canya i la hi donava perquè begués, dient: -Deixeu, a veure si ve Elies i el baixa de la creu. Però Jesús llançà un gran crit i va
expirar”. (Mc 15, 33).
Pregària: Jesús tu ens has estimat fins al final. Tu ens salves del pecat i de la mort. Gràcies perquè la teva creu ens torna
la vida.

Diumenge III de Quaresma:
Crec en Jesucrist... que DAVALLÀ ALS INFERNS,
RESSUSCITÀ EL TERCER DIA D’ENTRE ELS
MORTS.

Jesús amb la seva resurrecció, perquè sent Déu no podia morir
per sempre, obre les portes del paradís, de la salvació, a tots
aquells homes i dones bons que havíem viscut des del principi
però que no podien entrar al cel perquè pel pecat dels nostres
primers pares s’havien tancat les portes.
Text Bíblic: “…Sapigueu, vosaltres i tot el poble d'Israel, que a aquest home el teniu sa davant vostre gràcies al nom de Jesucrist, el Natzarè, que
vosaltres vau crucificar, però a qui Déu ha ressuscitat d'entre els morts.” (Ac 4, 10)
Pregària: Jesús tu ens has obert les portes de la casa del Pare. Amb tu podem viure la gran festa del cel. Que els qui t’han
estimat estiguin amb tu per sempre.

Diumenge IV de Quaresma:
Crec en Jesucrist... que SE’N PUJÀ AL CEL, SEU A LA DRETA DE
DÉU, PARE TOT PODERÓS.

On està ara Jesús? Al cel, a la dreta del Pare. Però com Jesús és Déu està a tot
arreu: en el nostre cor, en l’Eucaristia, en els germans, en els que més ens
necessiten; però sobretot, on hi ha més patiment i dolor, allà està Jesús. Jesús prega
al Pare per nosaltres i ens prepara un lloc a casa seva, i ara ens dóna la seva força i
esperança per l’Esperit Sant per moure’ns a fer el bé.
Text bíblic: "Me'n vaig, però tornaré a vosaltres." Si m'estiméssiu, us alegraríeu de saber que me'n
vaig al Pare, perquè el Pare és més gran que jo.” (Jn 14,28)
Pregària: Jesús, tu ens has ensenyat com hem de viure i estimar, tu ets el camí que
ens porta a la Vida. Que ens ajudem els uns als altres a seguir-te i a estimar-te cada
dia més.

Diumenge V de Quaresma:
Crec en Jesucrist...que HA DE VENIR A JUDICAR ELS
VIUS I ELS MORTS.

Al final dels temps Jesús ens va dir que tornaria i tothom el veurà tal
qual és. Ens demanarà a tots com hem viscut. Vol acollir-nos a tots a
casa seva però mirarà si hem estimat prou, si tenim un cor semblant al
seu.
Text bíblic:
“A casa del meu Pare hi ha lloc per a molts; si no n'hi hagués, ¿us podria dir que vaig a
preparar-vos-hi estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi,
perquè també vosaltres estigueu allà on jo estic. I allà on jo vaig, ja sabeu quin camí hi
porta”. (Jn 14, 2-3)
Pregària: Jesús tu ens has estimat i ens demanes que estimem. El teu amor és la mesura que ens jutja. Que estimem i
t'estimem cada dia més.

-JORNADA DIOCESANA DE CATEQUESI EN EL MARC DE L’ANY DE LA FE: Queden fixades,
d’ara en endavant, el segon diumenge de Pasqua. Per tant, enguany serà el diumenge 7 d’abril a la
Cova de St. Ignasi (Manresa). El tema, tot fent un parèntesi als articles del credo, serà al voltant de
l’Any de la fe: El primer anunci, porta i fonament de la catequesi a càrrec de Mn. Xavier Morlans.
-MEMBRES DEL PLE DE LA DELEGACIÓ: Reunió 16 de febrer de 5 a 2/4 de 8 a Viladordis
(Manresa). Hi ha poca representació dels arxiprestats, busquem voluntaris. Agraïm el retorn de la
Margarita Caparrós com representant del Ripollès.
-COM MOTIVAR ALS CATEQUISTES, COM FER ARRIBAR LA INFORMACIÓ: Sovint ens adonem
que no arriben les informacions o no estem al cas d’allò que es proposa. Estem valorant com millorar
la comunicació entre la Delegació i les parròquies i catequistes. Feu-nos arribar les vostres propostes.
-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

-Els llibres del Papa sobre Jesús de Natzaret (oferta): Comprant el

darrer llibre de la infància (preu amb descompte 16,15 €). Regalem la primera
part i la segona queda a meitat de preu (11,50 €).

-Catecismes a preus especials en motiu de l’Any de la fe:

Catecisme de l’Església catòlica de 21 € al mercat a 14 €. Compendi de 10 € a 7
€ i Youcat de 14 € a 10 €. La mesura vol afavorir que les famílies tinguin un
Catecisme a casa.

-Materials sobre el Credo: www.tweetcredo.com. I el Credo la fe de
la Iglesia en DVD de Goya Producciones.
-Materials per Quaresma: A la llibreria trobaràs llibrets per Via
Crucis (joves i infants), llibrets per preparar la Confessió i totes les
novetats.

Per comandes i informació: LLIBRERIA DEL SEMINARI Tel. 902 70 20 32 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: ALLÀ TROBAREU: Material
Bíblic, teològic, catequètic i divulgatiu, així com les darreres novetats.
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.

