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

Advent de 2016
El Pla de Pastoral ens proposa enguany en l’àmbit de la catequesi: «Potenciar el treball d’evangelització amb els pares dels infants de catequesi».
El papa Francesc en la seva exhortació Amoris laetitia, en el
capítol setè, dedica un darrer apartat a «Transmetre la fe»
(núms. 287-290).
Tot i això, el repte continua essent engrescar els pares de la catequesi, fer un primer anunci que arribi al
cor perquè no marxin en acabar la catequesi, sinó que,
havent fet una experiència de Déu, s’integrin a la co-

munitat parroquial. Constatem que no sabem gaire
com fer-ho, però comencem per les famílies que ja ens
vénen: acollint-les, encoratjant-les i acompanyant-les.
En molts casos ens tocarà ser «hospital de campanya»,
com diu el papa Francesc.
Fruit de la feina feta amb el ple de la Delegació, us oferim
aquesta proposta esperant que us sigui d’utilitat.
1r pas: Proposem exhortar a la participació de les misses
de tot l’Advent. Ens ajudarem d’un «Calendari dominical
d’Advent» amb adhesius que anirem donant cada diumen-

Calendari
d’advent
2016

3r diumenge Advent

1r diumenge Advent

2n diumenge Advent

4t diumenge Advent

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

Fulldiocesà
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ge als infants. Són extrets de l’àlbum Jesús, diumenge ens
veiem, de l’Editorial Família de Jesús, que podeu trobar tot
sencer a la llibreria diocesana. Aquesta separata d’Advent
també la podeu trobar a DIAC.
2n pas: Les famílies marxaran de la missa amb una «Paraula»
extreta de les lectures d’aquell diumenge, que vol ser un missatge directe a cadascun d’ells. Estarà fet en forma de garlanda que podran penjar a l’arbre de Nadal i els convidarem que

ens en retornin una d’igual, que els donarem buida, perquè
facin una pregària que penjarem a l’arbre de la parròquia.
Aquesta és una proposta que podeu adaptar: en comptes de
garlanda pot anar-hi la «Paraula» en una petita espelma
que completarà una corona d’Advent a casa. A la web del
bisbat, a l’apartat de l’Efatà, hi trobareu altres garlandes
amb citacions de les lectures dels diumenges d’Advent:
http://www.bisbatvic.com/httpwww.bisbatvic.comcatequesi.htm
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Diumenge 1r d’Advent
«Tothom continuava menjant,
bevent, casant-se, fins que Noè hagué entrat a l’arca. No s’havien adonat
de res» (Mt 24,38).
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També el meu Nadal quedarà reduït a què
menjarem, què regalarem... Quin lloc
tindrà Jesús enmig de tot això?
M’hauré adonat del que significa el Nadal?

Diumenge 3r d’Advent
«Llavors es desclouran els ulls dels
cecs i les orelles dels sords s’obriran»
(Is 35,5).
No hi ha pitjor cec que el qui no vol veure…
Obre el cor al Senyor, guarda la seva
Paraula, segueix el seu
camí. Obre el teu cor al
Senyor!

Diumenge 4t
d’Advent
«Josep, fill de David,
no tinguis por de
prendre a casa teva
Maria com a esposa»
(Mt 1, 20).
No tinguis por d’acollir
Jesús. Ell no et prendrà
res, t’ho donarà tot,
canviarà la teva vida i la
de la teva família.

Immaculada
Concepció
«Tindràs un fill i li
posaràs el nom de Jesús»
(Lc 1,31).
Des del baptisme Jesús ha
entrat en el teu cor; ara deixa’l
que creixi, que guiï la teva vida,
que et parli, que et guareixi, que
sigui llum per a la teva vida. Demanali aquesta gràcia gràcia per intercessió
de Maria.

Agenda Delegació de Catequesi
— Recés Advent per a catequistes
Dissabte, 26 de novembre al P. Coll de Vic de 10 a 13h.
Apunteu-vos: catequesi@bisbatvic.com
— Jornada Diocesana de Catequesi
Serà conjunta (catequistes, pares i infants) però respec-

tant el contingut de formació per a catequistes al matí.
Diumenge 2 d’abril al Seminari de Vic.
— Revista CATEQUESI del Secretariat de Catequesi
Us podeu subscriure a: edicions@sicb.e.telefonica.net /
T. 93 302 10 41

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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