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Delegació de catequesi: catequesi@bisbatvic.com – Telèfon 647 13 12 28

Rellotge d’Advent:
Preparem el camí del Senyor
S’acosta el temps d’Advent i des de la Delegació de catequesi us oferim un recurs perquè les famílies puguin fer el
camí de l’Advent amb infants i joves. És un retallable format per dos grups: la base i la cartolina retallable. La base
amb les quatre setmanes la donarem a cada família i la podem reproduir en mida més gran a la parròquia. Cada diumenge donarem una peça i, amb l’agulla, anirem marcant els dies d’Advent que surten a l’esfera un cop hàgim fet la
pregària diària.
Com treballar-ho? A l’interior de cada fragment hi trobem un dibuix catequètic relacionat amb l’Evangeli de cada diumenge, una frase sobre el sentit d’aquell diumenge i la citació bíblica. Cada diumenge lliurarem la porció corresponent.
S’ha pensat perquè es pugui treballar en família i que els més petits de la casa, que encara no van a la catequesi, també
hi participin; per exemple, pintant el dibuix. També es pot complementar amb una pregària per a cada dia d’Advent que
trobareu a la nova web de recursos catequètics www.sic-recursos.cat (dins la pregària diària en l’apartat Temps d’espera). Amb els adolescents i joves podem treballar la citació bíblica, la frase i la pregària diària.

Noves tecnologies

Nova web amb recursos catequètics: www.sic-recursos.cat
Fulldiocesà
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Rellotge d’advent
Trobareu el pdf i el word d’aquestes imatges penjades
a la web per poder-les reproduir:
http://www.bisbatvic.com/httpwww.bisbatvic.
comcatequesi.htm

Idea original de la Delegació de catequesi i joventut de la diòcesi de Málaga. Adaptació d’en Jaume Garriga

Agenda del Catequista
Recés d’Advent per a catequistes.
Tindrà lloc el dissabte 2 de desembre
al col·legi del P. Coll de Vic (10-13
h), sobre el tema Jesús, llum del món,
meditació a través dels fonaments
bíblics, a càrrec de Mn. Joan
Hakolimana, actual comentarista de
les lectures dominicals del Full.

19 de novembre del 2017

Jornada Diocesana de Catequesi.
Es farà el diumenge 11 de març (IV
Quaresma) a St. Feliu de Codines.
Al matí, presentació de materials i
recursos. A la tarda, formació sobre
la Celebració de la fe, a càrrec de Mn.
Jaume González Padrós, director de
l’Institut de Litúrgia.

Jornada Diocesana de Famílies de
Catequesi. És programada per al
disssabte dia 21 d'abril al Seminari
de Vic.

