QUARESMA: CREIXEMENT VERS LA PASQUA
3ª setmana de Quaresma

A- Sessió catequesi
(2 de març 2021)
- Mirar amb els de casa la presentació “El formiguer deslliurat” en aquest enllaç.
- Després respondre a aquestes preguntes:
A qui et recorda el Rei?
El fill del Rei vol fer-se formiga... a qui et recorda?
Per què no pot ajudar-les?
Quina història et recorda aquesta paràbola?
Mira els personatges.... A qui et recorden cada un d’ells?
Si fossis una d’aquestes formigues, de quin grup t’agradaria ser?
Quines són les coses que per Jesús tenen valor?
Déu ens dona llibertat i ens estima molt, per això es va emportar a
Jesús a viure altre cop amb ell. Coneixeu gent que s’hagi mort i ara ja
estigui amb Déu?
 “El príncep-formiga ja no hi era...” com Jesús... però tots el recordem
cada diumenge, oi? On?










B- Missa 16
(Dissabte 6 de març 2021)

L’ARREL

L’arbre de la contrasenya

1. Escoltar L’Evangeli Joan 2,13-25
La vostra catequista ja us enviarà l’enllaç Activa’t el dia abans.
2. Pregunta contrasenya: A quina ciutat estava el temple?

3. Respondre al vostre full la contrasenya. El valor que s’hi amaga és el
Respecte
4. Conte. El respecte
Una dona, es queixava davant d'una amiga que havia anat a veure-la, de que una
veïna seva era bruta i deixada.
-Si veiessis com van els seus fills de bruts. I com té la casa! És una autèntica
desgràcia viure amb uns veïns com aquests... Mira la roba que té estesa en el
pati: fixa't en les taques negres que hi ha en els llençols i en les tovalloles...
L'amiga es va acostar a la finestra, mirà fora i digué:
-Perdona, però a mi em sembla que la roba de la teva veïna està perfectament
neta. Les taques que tu hi veus estan en els vidres de la teva finestra!
5. Reflexió
Després de plantar una llavor en terra bona i regar-la, comença a desenvoluparse i neix una arrel.
L'arrel és alguna cosa d'important en un arbre: és a través de l'arrel que l'arbre
s'alimenta i és també l'arrel que sosté l'arbre. Una arrel molt petita, mai podrà
donar un gran arbre!
-

Quines són les teves arrels?

-

En què o en qui et recolzes quan les coses es posen difícils?

-

En forma d'arrel, escriu les teves arrels en un paper.

