QUARESMA: CREIXEMENT VERS LA PASQUA
1ª setmana de Quaresma
A- Sessió catequesi
(16 de febrer 2021)
Procureu que un adult acompanyi l’infant tota l’estona i llegir:
La Quaresma és el temps en que ens renovem. El temps en que ens mirem cap a dins,
busquem el que hi ha de pitjor en nosaltres i intentem millorar-ho. És el temps en que
tenim el privilegi d’intentar aproximar-nos més a Jesús.
La Quaresma d’aquest any pretén el “creixement” d’un arbre:
Amb el temps, l’arbre deixa de ser llavor, per a passar a ser arrel, després tronc, i
així successivament fins a donar fruits.
Cada setmana, cada u de vosaltres construireu una mica el vostre arbre.

Celebració de la Cendra:
Material que necessiteu: llapis, paper petitó per cremar i gomet.
1.- Prémer aquest enllaç per visionar el PowerPoint Cendra 2021
2.- A la meitat de la presentació, quan surt “Evangeli de Zaqueu” parar i...
Prémer aquest enllaç per visionar el vídeo L’Evangeli de Zaqueu.
Quan acaba seguir amb el PowerPoint.
3.- Escriure en un paper petitó allò que volem eliminar de nosaltres. Per exemple: la
mandra, les paraulotes, el jo, les mentides, l’enveja... i el pare o la mare que ho cremi.
4.- Ara ja pots dibuixar una creueta al gomet i pintar-la de color gris. Que la persona
adulta us l’enganxi al front. L’adult també hi pot participar i el nen enganxar-li un
gomet.
----------------------------------------------------------------------B- Missa 14
(dissabte 20 de febrer de 2021)
EL FRUIT

L’arbre de la contrasenya

1. Escoltar l’Evangeli Marc 1,12-15
La vostra catequista ja us enviarà l’enllaç Activa’t el dia abans.

2. Pregunta contrasenya: Cap a on va empènyer l’Esperit a Jesús?
3. Respondre al vostre full la contrasenya. Avui el valor que s’hi amaga és l’esforç.
4. Conte:
“LA PARADA DE DÉU”
Una dona va entrar en un mercat i va veure, per a sorpresa seva, que Déu també hi
tenia una parada.
- Que vens aquí? – va preguntar.
- Tot el que el cor vulgui. – va respondre Déu.
Sense sortir de la seva sorpresa pel que sentia, la dona va demanar:
- Desitjo pau d'esperit, amor, felicitat, salut, saviesa... no només per a mi, sinó per a
tota la gent
Déu va somriure i va dir:
- Penso que no m’has entès bé: aquí no es venen fruits, aquí només es venen
llavors.
5. Reflexió, activitat:
Quan compres les llavors d'una planta, ho fas d'acord amb la planta, la flor, els fruits que
vols tenir. Per això, abans de pensar en la teva llavor, pensa quin fruit vols donar.
Recorda que donar fruit, aquí, significa ser i donar als altres el fruit que escullis. Dibuixa la
forma d'un fruit que vulguis ser i escriu dins el que vols ser.

