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Quaresma 2019
Des de la Delegació de Catequesi us oferim material per a al camí de Quaresma. Constarà de dues parts: el treball individual de cada infant o jove i el mural per a l’església.
—Per al treball individual: cada setmana hi haurà una vinyeta amb un camí que portarà a completar una frase relacionada
amb l’Evangeli del diumenge.
—Per a confeccionar el mural de l’església: cada setmana col·locarem una paraula relacionada amb l’evangeli i que haurem
trobat en el treball individual. Aquesta paraula l’anirem col·locant en el camí del mural que ens durà a la creu.
En la mostra que teniu a continuació, del I diumenge de Quaresma, veureu que la paraula és DEJUNI, i és la que col·locarem
al mural, i la frase a completar és: «No sols de pa viu l’home.»

Mural de Quaresma

Fulldiocesà
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A la web del bisbat (www.bisbatvic.com)
trobareu la làmina de cada diumenge i
el mural per a reproduir-lo. En cada paquet de fulls per a les parròquies n'adjuntarem una mostra.
Amb els adolescents i joves podem treballar la citació bíblica i fer una pregària que s'hi relacioni.

Mostra de la làmina del diumenge I de Quaresma
Disseny i composió: Jaume Garriga

Agenda del catequista
Jornada Diocesana de Catequesi
Igualada, diumenge 17 de març
La Jornada Diocesana de Catequesi d’enguany tindrà lloc a la
parròquia de la Sagrada Família d’Igualada el diumenge
17 de març.
L’acolliment i el dinar seran a l’Hotel Canaletes (c/ Mestre
Muntaner, 60).
El tema de la jornada girarà al voltant de la celebració del
misteri cristià, en el marc de la introducció de la segona
part del Catecisme, que serà el títol de la ponència de la
tarda, a càrrec de Mn. Jaume González Padrós, professor
de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, que ens havia
d’acompanyar l’any passat i finalment no va poder fer-ho.
Al matí, Mn. Enric Termes, delegat de Catequesi de Barcelona, ens presentarà les idees principals del Directori per a
la missa amb infants.
Convidem tots els nostres catequistes, preveres i respon-

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

24 de febrer del 2019

sables de catequesi a acompanyar-nos.
Us informem que hi haurà un servei d’autocar des de Vic i,
si calgués, des de Ripoll.
El termini d’inscripció acaba el divendres 8 de març.
Juntament amb aquest Full hem fet arribar a les parròquies els tríptics d’inscripció amb el detall de l’horari i forma
d’inscripció.
Jornada de Famílies de Catequesi
Seminari de Vic, dissabte 4 de maig.
Seminari del Catecumenat
Seminari de Barcelona, divendres 22 de març.
Més informació a la Delegació de Catecumenat o al Secretariat de Catequesi de Catalunya (SIC).
Jornada de Responsables de Catequesi
Seminari de Barcelona, divendres 5 de juliol i dissabte 6 de
juliol.

