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Benvolguts catequistes,
El temps d’Advent posa de relleu una virtut genuïnament cristiana, l’esperança. En
esperança hem estat salvats (Rm 8, 24), ens deia el Papa Benet en la seva segona
encíclica citant a St. Pau.
És doncs un temps per redescobrir l’esperança. Sovint en la vida humana, en la vida
cristiana, també en la vocació catequètica, sorgeix la desesperança de no veure els
fruits de la nostra tasca, d’haver d’anar contracorrent, semblant inútils els nostres
esforços. Som convidats, enmig de tot això, a afermar-nos a l’esperança cristiana
que té el seu fonament en Crist, salvador del gènere humà, esperant contra tota
esperança.
Us convidem a aprofundir i redescobrir una vegada més el símbols cristians que
sovint resten amagats o oblidats; així doncs en línia amb el segon quadern dels
infants us proposem la creació d’un calendari d’advent que vagi marcant el ritme
d’aquest temps, temps d’espera, temps d’esperança; per fer descobrir a infants i
joves, adults i grans, que la nostra mirada ha d’estar fixa en Jesús, que al seu costat
prenen un ple sentit la festa i els llums dels carrers, els preparatius familiars, el clima
de màgia que es desperta en tots nosaltres en aquest temps de preparació per al
Nadal de nostre Senyor Jesucrist.
Mn. Joan A. Castillo
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CALENDARIS D’ADVENT A CASA
1. CALENDARI MURAL
Material:
-

25 gots petits de cartró, paper o plàstic.
Paper de seda de 2 colors.
Paper blanc.
Cartró.
Tisores
Cola

Prepareu 25 missatges diferents, un per cada dia de
l’Advent. Han de ser propostes diverses i originals: explicar
un conte, fer un petit servei als de casa, la troballa d’on
objecte per decorar la casa, una petita pregària, una cita de l’evangeli, una cançó per escoltar en família … Si
voleu podeu demanar als més grans que el preparin pels petits. Segons les propostes que feu us poden sortir
calendari d’advent ben diferents, adaptats a la manera de ser de cada família o de cada grup.
1. Prepareu els 25 missatges i amagueu-los dins dels 25 gotets. Un a cada un.
2. Talleu 25 quadrats de paper de seda. Han de ser prou grans per tapar els gots. Alterneu els colors de paper.
Poseu-hi a sobre un número de l’1 al 25.
3. Tapeu els gots amb el paper de seda. Enganxeu-los amb cola.
4. Enganxeu els gots damunt del cartró. Podeu penjar-lo amb un cordó i acabar-lo de decorar com vulgueu.

2. A LA RECERCA DEL TRESOR
Material:
- 25 tubs o capses de cartró de mides i gruixos
diferents.
- Paper de seda de colors.
- Paper blanc.
- Tisores
- Cola

Prepareu 25 missatges diferents, un per cada dia de l’Advent. Han de ser propostes diverses i originals: explicar
un conte, fer un petit servei als de casa, la troballa d’on objecte per decorar la casa, una petita pregària, una cita
de l’evangeli, una cançó per escoltar en família… Un cop amagats dins, cal embolicar-los acuradament amb paper
de seda i enganxar-hi un número de l’1 al 25. Entre els missatges podeu anar indicant on estan amagats els
diferents elements per fer el pessebre.
Un cop fet això només us caldrà amagar-los per la casa. Podeu dedicar un moment del dia a buscar-los en
família.

Font: Idées pour vivre en chrétien toute l’année. Anne Grevier. Ed. Bayard jeunesse.

JORNADA DIOCESANA DE CATEQUESI 2010
Fa uns quants anys que el curs dels
catequistes comença amb la Jornada.
Una trobada dedicada a la Formació, la
Pregària i la Convivència. El lloc escollit
fou el casal de la Salle a Pereras, prop
de Calaf. Des de bon matí un bon grup
ens vam aplegar per compartir la nostra
vocació en l’Església. Enguany vam ser
uns vuitanta els qui vàrem respondre a
la crida de la Delegació. No hi vam ser presents, però, tots els arxiprestats ni amb la mateixa representació. La
Jornada és un bon moment per la formació i és bo que ens hi fem presents en un moment o altre. En els darrers
anys anem repassant el contingut del Credo. Enguany el tema fou Crec en la comunió dels sants, a la qual entrem
a formar part pel baptisme, per això ho vam enllaçar en el tema del Pla Pastoral d’aquest curs: “Què n’has fet del
teu baptisme?”. Durant tot el dia ens acompanyà Mn. David Compte, vicari general, que disculpà l’absència del
Sr. Bisbe donat que participava en la trobada de la comunitat de sant Egidi a Barcelona, així doncs va ser Mn.
David el que presidí l’Eucaristia de la tarda.
El matí començà amb l’acolliment, la inscripció dels participants i la pregària al bosc entorn de la plaça de la
creu. Després de la salutació del Delegat Diocesà de catequesi, Mn. Joan Antoni Castillo i dels representants de
la Delegació, començà la ponència Mn. Jaume Casamitjana, nou delegat diocesà de joves. Mn. Jaume començà
aclarint què vol dir Comunió dels sants. Presentà la comunió dels sants oposant dues imatges prou conegudes:
Babel i la Pentecosta. Aquesta última és la que representaria la comunió. Recordà que SANT és aquell qui està
batejat, tots els sants, tots els batejats, estem units i restem units fins i tot després de la mort.
Els qui han rebut el baptisme estan cridats a desplegar la santedat que ja han rebut com un do de Déu. Ser
batejat és una alternativa al món decadent i mancat de sentit pels primers cristians. Dóna una nova identitat al
qui el rep empeltant-lo a la vida del Crist. Tots els batejats, continuà el ponent, resten units al Crist i formen una
gran família: l’Església. Església que peregrina a la Terra, nosaltres, els difunts que s’encaminen cap a la glòria,
Església del cel (triomfant). Entre tots els membres d’aquesta Església hi ha una profunda unitat. Els sants són,
per nosaltres, models de fe, reflex d’allò que tots som cridats a ser.
Tot allò que és l’Església ho ha rebut com a do. És una realitat visible cridada
a ser signe, sagrament, de la íntima unió amb Déu i la unitat de tot el gènere
humà. Ella té tots el mitjans per a esdevenir allò que està cridada a ser. Els ha
rebut del Crist i són els seus bens més sagrats:
a) La comunió de la fe, l’hem rebuda a través de l’experiència dels deixebles.
b) La comunió en els sagraments.
c) La comunió en els carismes, són funcions complementàries dins l’església.
d) La comunió de béns.
e) La comunió en la caritat. Tot en benefici de tots.
Per acabar la seva exposició esmentà que no es pot confondre la unitat de l’Església amb la uniformitat. Assolir
la unitat en la diversitat és un reflex de la Trinitat. Allò que ens manté units és el desig de Déu, ell ens ha cridat.
La unitat és també desig del mateix Crist: Que tots siguin u. Aquesta unitat té una triple vessant: La unitat interna
(personal): tot per amor a Déu, la unitat externa (de persones): l’Església i la unitat transcendent (amb Déu) que
suposa una vida de pregària i un estil de vida sacramental.
Després d’una breu pausa per recuperar forces i deixar per escrit algunes preguntes, vàrem començar el tram
final del matí que consistí en un temps per al diàleg i un espai dedicat a les informacions. Aquestes es centraren
en l’Escola de Formació de laics que començarà enguany al nostre Bisbat i en una breu presentació del Pla de
Pastoral. Cap als volts de les dues del migdia ens encaminàrem cap al menjador. És important dir que al llarg del
matí i a l’hora de dinar s’incorporaren a la trobada un bon grup de mossens que ens acompanyaren fins al final
del dia.

A la tarda l’espai de formació
es centrà en la presentació breu
de les trobades amb els pares
i les celebracions que es
proposen en els materials de
Jesús és el Senyor. També es
repartiren les temporitzacions
que la delegació de Catequesi
ha preparat per al primer i el
segon curs. Aquestes es poden
trobar penjades a l’espai de la
delegació que trobareu a la
pàgina web del bisbat
www.bisbatvic.com.
Al final de la tarda ens vam
aplegar a la capella de la casa per celebrar l’Eucaristia presidida pel Vicari general del bisbat i concelebrada per un
bon grup de mossens. El baptisme emmarcà tota la jornada i fou un element destacat de la celebració, no només
pel bonic mural que ambientava l’espai sinó perquè en ella renovàrem les promeses del baptisme. Al final de la
celebració, els catequistes vàrem rebre l’enviament comprometent-nos a continuar treballant responent a la nostra
vocació. El punt i final de la Jornada el posà el cant dels Adéus a la porta de la casa que ens acollí durant tot el dia.
Finalment val la pena agrair el treball de tots els qui han fet possible aquesta trobada festiva i formativa i
esperonar-nos a tots a participar-hi. És un espai de convivència enriquidor per tots. A tots i a totes, moltes gràcies
per ser-hi.
Empar Escalé, Delegació de Catequesi

BIBLIOGRAFIA I MATERIALS SOBRE L’ADVENT
PREPARAD EL CAMINO

CELEBRAR EL ADVIENTO Y LA NAVIDAD

José Real Navarro

Álvaro Ginel (9a edició)

Dinàmiques per a treballar el temps d'Advent amb
adolescents i joves amb 19 relats i dinàmiques.

Suggeriments, celebracions, oracions, narracions,
poemes, etc.

CAMINO DE NAVIDAD

TIEMPO DE VIVIR EN ESPERANZA

Riccardo Davico

Nando García (2a edició)

Pòster preparat amb la possibilitat d'obrir finestres i
crear un pessebre.

Materials per a viure l'Advent i el Nadal. Celebracions,
oracions, catequesi i reflexions breus per Advent i Nadal.

Horari LLibreria Catequesi (Seminari Vic)
Matins de dilluns a divendres 8.30h a 13h. Tardes de dilluns a dijous de 15h a 19h.
Podeu fer els vostres encàrrecs per telèfon: 93 886 93 49 o per mail: llibreria@diacvic.com

WEBS
• http://www.mochilapastoral.com/montajes.htm (té un apartat d’advent amb materials).
• http://www.bisbatdemallorca.com/del_catequesi_pastoral_catequetica_material.php
(en l’apartat de catequesi de la web del bisbat de Mallorca trobareu uns powers points amb
introduccions als blocs temàtics del nou catecisme que us poden ajudar a presentar els temes
del catecisme).

