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Via Lucis
Segurament, durant aquesta Quaresma tots hem fet,
també amb els infants, el viacrucis. Ara, ja a la Pasqua, us
oferim un «Via Lucis» en clau catequètica. El Via Lucis
està format per 14 estacions que ressegueixen el camí
pasqual de la Resurrecció fins a la Pentecosta. L’estructura d’aquesta pregària és semblant a la del viacrucis.
Cada una de les estacions va seguida de la lectura d’un
fragment de l’evangeli, d’un breu comentari i del parenostre. Els cants que el poden acompanyar són els propis
de Pasqua.

1. Cant pasqual (MD: 62, 66, 69, 566, etc.). En la 14a un cant
de Pentecosta (576 o 579-2).
2. Les estacions les podem agrupar d’aquesta manera o de
dues en dues:
1a estació:
La resurrecció de Jesús (Mt 28, 5-6)
2a estació:
Jesús s’apareix a Maria Magdalena (Jn 20, 11-18)
3a estació:
Jesús s’apareix a les dones (Mt 28, 1-10)
4a estació:
Us proposem que durant aquest temps pasqual dediqueu
Els soldats troben el sepulcre buit (Mt 28, 11-15)
alguna estona de la sessió de catequesi a pregar prenent
5a estació:
com a base el Via Lucis. Podeu adaptar-lo al vostre grup,
Pere i Joan van al sepulcre (Jn 20, 1-10)
agafant només algunes estacions, fragmentar-lo durant el
6a estació:
temps pasqual o utilitzar-lo sencer. Un possible esquema
Jesús mostra les marques dels claus als apòstols
seria el següent:
(Lc 24, 36-43)
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7a estació:
Jesús es troba amb els deixebles d’Emaús (Lc 24-13-35)
8a estació:
Jesús dóna el poder als apòstols de perdonar els pecats
(Jn 20, 19-23)
9a estació:
Jesús s’apareix als deixebles i a Tomàs (Jn 20, 24-29)
10a estació:
Jesús ressuscitat es fa present al llac de Tiberiades
(Jn 21, 1-14)
11a estació:
Jesús confirma Pere en l’amor (Jn 21, 15-19)

Jornada Diocesana
de Catequesi
Aneu i anuncieu: una catequesi evangelitzadora
Seminari de Vic, 19 d’abril del 2015
Horari de la jornada:
— 9:30h. Acolliment
— 10:00h. Pregària de laudes
— 10:30h. Presentació de la jornada i ponència:
Una catequesi evangelitzadora.
Ponent: Grup Ànima Nova (www.animanova.cat)
— 12:00h. Pausa/cafè
— 12:30h. Diàleg i preguntes
— 14:00h. Dinar
— 15:30h. Taller de cants per a la catequesi amb el grup
Cor nou (www.cornou.net)
— 17:00h. Eucaristia i comiat
Inscripcions:
Correu electrònic: catequesi@bisbatvic.com
Telèfon: 93 874 13 01 (podeu deixar-hi el missatge)
Hi haurà possibilitat d’autocar segons s'indica
en el tríptic d’inscripció.

Darrera reunió del ple
Matinal al santuari de la Gleva el dissabte 20 de juny
(Podeu fer arribar les vostres valoracions o suggeriments de cara al curs vinent)
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12a estació:
Jesús envia els apòstols a evangelitzar (Mt 28, 16-20)
13a estació:
L’Ascensió de Jesús al cel (Lc 24, 50-53)
14a estació:
Pentecosta, l’enviament de l’Esperit Sant (Ac 2, 1-13)
3. Es pot llegir en cada cas la citació bíblica.
4. Fer una breu explicació del que es descriu.
5. Acabar amb un parenostre.
Trobareu aquests dibuixos penjats a la web del bisbat:
http://www.bisbatvic.com/httpwww.bisbatvic.comcatequesi.htm.

Llibres
Any litúrgic, any catequètic
Com es podria parlar de catequesi d’iniciació sense tenir en compte la introducció dins la vivència de la celebració
de la fe? La catequesi no és aprendre
la doctrina cristiana, sinó la iniciació
sistemàtica a la vida de la fe, que s’expressa significativament en la celebració litúrgica. PVP. 22 euros
L'alegria de la fe
El joc està inspirat amb el catecisme
«Jesús és el Senyor». És un joc per a
diferents jugadors i es juga per equips,
cada equip va avançant la fitxa pel
taulell i guanya el primer que arriba a
la casella 67. Cada casella conté una prova a fer; mímica,
oracions, dibuixos, preguntes... PVP. 49 euros
La Bíblia de tots
Editorial Claret i Estrella Polar acullen
una edició adaptada i il·lustrada per Pilarín Bayés amb l’assessorament d’experts
biblistes i pedagogs especialitzats. Els
episodis més emblemàtics de la Bíblia són explicats amb un
llenguatge amè i proper als nens. PVP. 25 euros

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

