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Cendra, en què Jesús ens parla de l’actitud correcta per a pregar (Mt 6,5-6).

Ensenyant a pregar durant
la Quaresma

Tindrem diverses tires de paper amb la
pregària de cada setmana, si pot ser, en
cartolines petites de colors. I a mesura
que passi aquella setmana i fem la pregària l’enganjarem al voltant del test.
La pregària anirà acompanyada del reg
de la planta (això serà uns tres cops a
la setmana). Aquestes oracions es poden acompanyar d’un parenostre, d’un
fragment bíblic, de la reflexió d’una estació del viacrucis... Per la Pasqua, quan
la planta hagi brotat, la podem portar a
l’església i la posarem en un lloc significatiu (prop del ciri Pasqual).

Dinàmica de catequesi per a realitzar a la parròquia o a casa
La Quaresma és temps de pregària. La
catequesi ha de propiciar un trobament personal amb Jesús, i aquest trobament es dóna primordialment en un
àmbit de pregària.

Pasqua. Aquesta iniciativa seria molt
bo recolzar-la des de casa i buscar la
implicació dels pares perquè acompanyin en la pregària els seus fills.

El primer que hem de fer és plantar amb
ells en un test una llavor o bulb que creixi en unes cinc setmanes (p.e: tulipes,
narcisos o jacints). Cada dia de Quaresma acompanyarem la pregària amb la
cura de la planta. A mesura que avança
la Quaresma la planta hauria de créixer.
Així volem ensenyar-los que, perquè la
nostra vida cristiana creixi i doni fruit,
Us proposem una dinàmica per a mo- ha d’anar acompanyada de la pregària,
tivar la pregària dels nostres grups de la relació personal amb Jesús. La pade catequesi durant aquesta Quares- ràbola del sembrador pot ser molt adima en el seu dia a dia, ajudant així a ent en aquesta catequesi (cf. Lc 8,4-15).
marcar un camí de preparació vers la També el text evangèlic del Dimecres de

Ens diu el Directori de Catequesi: «Quan
la catequesi està penetrada pel clima de
pregària, l’aprenentatge de la vida cristiana pren tota la seva profunditat... Es
tracta, doncs, d’ensenyar a pregar amb
els mateixos sentiments amb què Jesús
s’adreça al Pare» (DGC, 85).

Fulldiocesà

Pregàries
Suggeriments de pregàries per a les
cinc setmanes de Quaresma relacionades amb l’evangeli de cada diumenge:
1a setmana: Jesús, ensenya’m a ser
senzill i viure com tu em demanes.
2a setmana: Jesús, ajuda’m a estar
atent a la teva Paraula.
3a setmana: Jesús, ajuda’m a estimar tot el que em parla de Tu.
4a setmana: Jesús, tu ets la meva
llum, amb tu al costat no haig de
tenir por.
5a setmana: Jesús, fes créixer el
teu Amor en mi per a poder ser llum
per als altres.
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III Trobada diocesana de catequesi
d’infants
Dissabte 21 de març del 2015 a Sant Julià de Vilatorta,
Col·legi del Roser (Av. Puig i Cunyer, 20)
Horari de la jornada
10h. Acolliment i esmorzar (el donarem).
10:30h. Presentació i grups.
11h. Gimcana per grups i activitat voluntària per als pares.
13h. Eucaristia.
14h. Dinar (cal portar-se'l).
15h. Activitats d’animació del grup Bufanúvols.
16:30h. Fi de la jornada.
Inscripció:
Cal autorització paterna i catequista acompanyant o pares:
catequesi@bisbatvic.com / 93 874 13 01.
Possibilitat de transport en bus (6 €). La resta de la jornada
no té cost. Data límit: 13 de març.

Llibres i Materials
Llibres
1– Via Crucis amb el papa Francesc. (Ed. Claret)
2– Via Crucis per a nens. (Ed. Paulinas)
3– El gran don. Via crucis para niños y adolescentes.
(Ed. Paulinas)
4– Materials per a la catequesi – Quaresma i Pasqua.
(Delegació Diocesana de Catequesi de Vic)
Sinopsis: Amb aquesta nova publicació dels materials
catequètics del butlletí Efatà, la Delegació Diocesana de
Catequesi expressa, una vegada més, la seva fidelitat a la
missió encomanada: estar al servei de la catequesi diocesana, al servei dels catequistes.

5– Anem al Baptisme! (Ed. Família de Jesús)
Sinopsi: Llibre de gran utilitat per a sacerdots i catequistes en els cursos prebaptismals per als pares i dels
padrins dels nens que van a rebre el sagrament del Baptisme. També és molt útil per a participar activament durant la celebració del sagrament.
Recursos web
Ens recomana una catequista una web de recursos en Català:
http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/catalan/
nuevo/inicio/principal.htm

Per comandes i informació:
Tel. 93 886 15 55/ 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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