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Quaresma: camí de conversió cap a la
Pasqua
Des de la Delegació de Catequesi us oferim un material per a les famílies per a poder anar fent
el camí de la Quaresma amb infants i joves. És un ciri pasqual, amb tots els seus símbols, que
anirem component.
Material: base del ciri pasqual i símbols del ciri en adhesiu per a anar distribuint cada diumenge. A
cada parròquia fem arribar amb aquest full un model ja elaborat.
Com treballar-ho? El primer diumenge de Quaresma lliurarem la plantilla amb el ciri pasqual.
També es pot reproduir en més grossària per anar-ho enganxant en un mural a l’església, sobre
una superfície rodona (una ampolla com a base) o en un ciri en blanc que ja pot ser el pasqual.
Cada diumenge distribuirem un dels símbols del ciri pasqual. Aquests símbols els hem relacionat
amb l’evangeli de cada diumenge; per tant, seria bo fer aquest lligam en algun moment de l’homilia o en una monició. A continuació, podeu veure una graella amb l’ordre, el símbol, l’evangeli
i el significat. En família, també poden acompanyar aquest camí quaresmal durant la setmana
amb la pregària que trobareu a la nova web de recursos catequètics: www.sic-recursos.cat (dins
la pregària diària hi trobareu diverses pregàries de Quaresma o relacionades amb els evangelis
quaresmals). Amb els adolescents i joves podem treballar la citació bíblica i la pregària diària.

Diumenge
1r Diumenge
de Quaresma

Evangeli
Mc 1, 12-15
L’Esperit empenyé
Jesús cap al desert, on
passà quaranta dies,
temptat per Satanàs.
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Fulldiocesà

Mc 9, 2-10

Símbol

Disseny: Jaume Garriga

Lligam amb l’Evangeli
El ciri pasqual fa present Crist ressuscitat. Ell és
com la columna de foc de l’Èxode (13,20), que és signe de la presència de Déu que defensa el poble durant la nit. Així també Jesús és la defensa, l’antídot,
davant el mal; és la nostra protecció i defensa. Recordem que en el senyal de la creu, durant la signació o resant el parenostre, demanem que no ens
deixi caure en la temptació.
Qui és Jesús? La transfiguració ens mostra el rostre
de Jesús, la seva identitat. Ell és Alfa i Omega, és a
dir, principi i fi de totes les coses.
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Jesús prengueu Pere,
Jaume i Joan, els dugué
tots sols dalt d’una
muntanya alta i es
transfigurà davant
d’ells.

Per això Moisès, de qui ens vénen els manaments, i
Elies, el més gran dels profetes, l’acompanyen. I per
això Pere i els altres dos deixebles queden admirats («al·lucinats») de veure qui és Jesús.

Jn 2, 13-25

Els jueus queden sobtats que Jesús els digui que ell
reconstruirà el temple en tres dies, quan havien trigat quaranta-sis anys a acabar-lo. Però en les mans
de Jesús hi ha tots els segles, ell és la Paraula per la
qual tot fou creat. Mil anys per a ell són com un dia.
I per això coneix també el cor (l’interior) de cada
persona.

«Fa quaranta-sis anys
que treballen en la seva
construcció, ¿i tu el
vols reconstruir en tres
dies?» Però ell es referia
al santuari del seu cos.
4t Diumenge
de Quaresma

Jn 3, 14-21
Els qui viuen d’acord
amb la veritat, sí que
busquen la plena llum,
i que tothom vegi què
fan, ja que ho fan segons Déu.
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Jn 12, 20-33
Si el gra de blat no cau
en terra i mor, queda
sol; però, si mor, dóna
molt de fruit.

Diumenge
de Rams

Passió segons St. Marc
14, 1-15,47

El ble ja ens apunta a la llum de la Pasqua que
s’acosta, com aquest diumenge ens convida a alegrar-nos («laetare») amb Jerusalem. Ell és la llum
del món i el ble és el nostre cor que s’ha d’encendre
amb la flama que és Jesús, on s’ha de custodiar la
llum. Aquest ble, aquesta llum, són les bones obres.
I el qui viu d’acord amb Jesús no té por de la llum, no
s’ha d’amagar de res. És un exemple, un testimoni,
és també llum.
El grans d’encens ens recorden les ferides dels
claus en el cos de Jesús (a les mans, als peus i al costat). Semblaria que el dolor no té sentit, que és un
fracàs. Però Jesús morint i patint per nosaltres és
com el gra de blat que per a donar fruit ha de morir
a la terra. També el nostre dolor i les coses que ens
costen, si les oferim, si els donem un sentit de fe,
donaran fruit en nosaltres i en els altres.
La creu és el senyal del cristià perquè en ella ha mor
Jesús per salvar-nos. El vermell de la litúrgia també
ens recorda la sang de Jesús vessada per nosaltres.
Gràcies, Jesús! Així ens vols mostrar les conseqüències del mal i del pecat; però, encara més, el teu gran
amor per nosaltres.

Agenda del Catequista
Jornada Diocesana de Catequesi:
Diumenge 11 de març (IV Quaresma) a St. Feliu de Codines.

Jornada Diocesana de Famílies de Catequesi:
Seminari de Vic, dissabte 21 d’abril.

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