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Quaresma de 2017
Seguim durant aquesta Quaresma el treball que el Pla de
Pastoral ens proposa “Potenciar el treball d’evangelització
amb els pares dels infants de catequesi”; des de la Delegació
de Catequesi us oferim aquest material en continuïtat amb
el què vam oferir-vos per l’Advent. L’objectiu serà el mateix,
motivar a completar tot l’itinerari celebratiu de la Quaresma
i que les famílies s’emportin un fragment de la Paraula que
hauran escoltat a les misses d’aquesta Quaresma.

adhesius que anirem entregant cada diumenge als infants.
Estan extrets de l’àlbum: Jesús, diumenge ens veiem de
l’Editorial Família de Jesús que podeu trobar tot sencer a la
llibreria diocesana, així com aquesta edició pròpia de Quaresma que hem demanat elaborar.

2n pas: Al final de la missa entregarem a les famílies una
“Paraula” extreta de les lectures d’aquell diumenge, que
vol ser un missatge directe a cadascun d’ells. Estarà feta
1r pas: Us proposem exhortar a la participació de les Mis- en forma de fulles de llorer que podran anar col·locant en
ses dominicals de tota la Quaresma. Per motivar als infants una branca, tot confeccionant el seu llorer pel Diumenge
us proposem un “Calendari dominical de Quaresma” amb de Rams. També els donarem fulles de llorer en blanc per-

Calendari de
Quaresma
2017 – (Cicle A)

3r diumenge Quaresma

1r diumenge Quaresma

2n diumenge Quaresma

4t diumenge Quaresma

5è diumenge Quaresma

Il·lustracions de l’àlbum Jesús, diumenge ens veiem, de l’Editorial Família de Jesús

Fulldiocesà
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què facin la seva pregària i ens la retornin el següent diumenge, podem oferir-les a la missa i les anirem col·locant

en algun espai de la parròquia, per exemple en una branca
al costat de la creu.

DIMECRES DE CENDRA
Mireu de no fer el bé davant de la
gent perquè ho vegin, ja que així no podríeu esperar la
recompensa del vostre Pare del cel (Mt 6, 1)
Jesús ens demana cada Quaresma: pregar, compartir, dejunar. Però sobretot ens demana que ho fem de cor. Aquesta actitud d’humilitat li dóna doble valor a allò
que fem, perquè el Senyor ens demana un cor penedit
més que qualsevol sacrifici.

DIUMENGE II DE QUARESMA

DIUMENGE I DE QUARESMA
L’home no viu només de pa,
viu de tota paraula que surt de la boca de Déu
( Mt 4, 1-11)

A cada Eucaristia Jesús ens alimenta amb la Paraula que dóna vida. Amb ella Déu
ens fa posar la mirada en els béns que perduren. No t’entestis en
posar el cor en allò que no dóna sentit a la teva vida.

Aixequeu-vos, no tingueu por
(Mt 17, 1-9)
Davant de tantes coses a la vida que ens angoixen i fereixen, la trobada amb Jesús sempre
és font de misericòrdia: ens mira amb tendresa, ens aixeca del pecat, ens dóna
força. Fes durant la Quaresma aquesta experiència de guariment
amb el Sagrament de la Reconciliació.

DIUMENGE IV DE QUARESMA
Aquell home que es diu Jesús va fer una mica de fang,
me’l va estendre sobre els ulls i em va dir que anés a rentar-me a Siloè.
(Jn 9, 11)
Jo també sóc cec i necessito acostar-me a Jesús i fer el que Ell em diu, servir-me
dels mitjans que Ell em dóna. El problema és que no sóc prou humil
per fer-ho. Doneu-me Senyor la virtut de la humilitat!

DIUMENGE III DE QUARESMA

El qui begui de l’aigua que jo li donaré es convertirà
dintre d’ell en una font d’on brollarà la vida eterna.
(Jn 4, 5-42)
Ens has fet Senyor per a vós, i el nostre cor està inquiet fins que
reposa en vós (St. Agustí)

DIUMENGE V DE QUARESMA
Jo sóc la resurrecció i la vida.
Qui creu en mi, encara que mori viurà; i tot aquell qui viu i creu
en mi, no morirà mai més.
(Jn 11, 1-45)

Recorda que ets pols i a la pols tornaràs. Jesús, augmenta la meva fe per
creure en tu i no privar-me del gran do de la vida eterna.

Agenda Delegació de Catequesi
JORNADA DIOCESANA DE CATEQUESI
Diumenge 2 d’abril al Seminari de Vic
Enguany convoquem catequistes i famílies de catequesi
en una sola jornada en motiu del Pla Pastoral sobre la
família. Hi haurà activitats específiques per a catequistes, famílies, infants i adolescents:
—Gincama per a infants i adolescents
—Xerrada pels adults (a càrrec d’en Pau Tarruell)
—Formació per a Catequistes: Presentació de l’experièn-

cia de la catequesi en família a càrrec de Mn. Felip-Juli,
rector de la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina
(Barcelona).
El matí clourà amb l’Eucaristia (13h capella del Seminari) i dinar conjunt (del menú o el que cada família porti).
A la tarda, a les 15:30h començarà l’actuació d’en Pau
Tarruell.
La propera setmana arribaran els tríptics a les parròquies.

Per comandes i informació: Tel. 93 886 93 49/ info@diacvic.com — Amb seu també a Manresa al Casal de l’Església. Tel. 93 875 32 03 / despatx-inter-manresa@bisbatvic.com
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