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ANY DE LA FE 2012-13 

CATEQUESI – GRUPS DE FE 

FITXA VII - GRUP 

 

I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica 

“Et proposam una experiència de relació: una comunitat”  
 

El nostre amor s’ha manifestat ja aquí, i es manifestarà de tal manera que en la història 
present i futura constituirà la característica peculiar d’aquest Concili. Aquest amor serà la 
resposta que rebrà l’home que desitgi descobrir l’Església en aquest moment culminant i crític 
de la seva vida: què va fer, es demanarà, en aquell temps l’Església catòlica? Estimava, se li 
respondrà. Estimava amb cor pastoral... 
Paraules pronunciades per Pau VI al seu missatge d’obertura en la

 
quarta i darrera sessió del 

Concili Vaticà II 

 

FINALITAT I CONTINGUTS 

• Analitzar críticament els prejudicis que hi ha respecte a l’Església en la 

societat actual. (És important que no ens posem en una postura 

defensiva..., cal admetre que moltes vegades l’Església escandalitza..., però 

cal convidar-los a fer una passa més i no quedar-se en els prejudicis).  

• Que descobresquin l’Església que ens presenta el Vaticà II i convidar-los a 

fer-ne experiència. 

• Acostar-se a Maria, la Mare de Déu, com a Mare de l’Església. 

MATERIAL NECESSARI 

• Fitxes. 
• Bíblia. 
• CD amb els fragments audiovisuals que es proposen. 
• Projector. 
• Ordinador. 
• Àudio. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA TROBADA 

 

1) Per a iniciar 

Començam compartint la vida..., deixant que qui vulgui compartesqui alguna cosa 

que li ha cridat l’atenció dels evangelis del diumenge... Tampoc no convé dedicar-hi 

gaire temps. Millor no entrar en diàleg, en aquest cas, simplement que qui vulgui parli.   

Després els convidam a veure aquestes imatges...   Pot ser interessant veure-les 

totes. Després de cada vídeo trobaràs unes preguntes, que els participants tenen a la 

seva fitxa. Pots triar respondre-les després d’haver vist cada vídeo, abans de veure el 

pròxim, o comentar-les al final de la visió dels tres vídeos.  

Excuses per no anar a l’Església 

http://www.youtube.com/watch?v=Pdbt6y-ans8&feature=related 

• Sempre hi ha excuses per entrar en contacte amb l’Església... En tens tu 

alguna?  

Catòlics? Vaja setmana! 

Aquest jove ha decidit seguir Jesús i entrar en l’Església. Ho comunica als seus 

pares, que no s’ho prenen massa bé.  

http://www.youtube.com/watch?v=T7rb7Z-ooow 

• Quins motius tenen ells per pensar que l’Església no és cap muntatge?  

• Són raons suficients per a tu?  

• I tu com la veus?  

Benvinguts a l’Església 

Aquest vídeo vol convidar els cristians catòlics a redescobrir la realitat de l’Església 

Catòlica. El que cerca i totes les obres que realitza en el món. Cal advertir als 

participants que es tracta d’un vídeo nord-americà, on el catolicisme és més minoritari. 

http://www.youtube.com/watch?v=pKoEWBmgBE0 

• La teva experiència d’Església es correspon amb el que hem vist?  

• T’ha sorprès qualque cosa? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Pdbt6y-ans8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=T7rb7Z-ooow
http://www.youtube.com/watch?v=pKoEWBmgBE0
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2) Aprofundim 

L’animador del grup per a aprofundir el tema pot fer servir el text que cadascú té 

a la seva fitxa: es pot llegir o simplement comentar i ja el llegiran a casa.  

PER A APROFUNDIR-HI I DOCUMENTAR-TE 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, núm. 748-870. 

Compendi del CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, núm. 147-193. 

YOUCAT (Catecisme dels joves), núm. 121-122. 

 

3) Re-expressió 

Pots començar veient aquest vídeo de Peter Pan. Després els convidam a reflexionar 

les preguntes que vénen a continuació i que cada participant té a la fitxa. Els podem 

donar un temps perquè les pensin i fins i tot escriguin. Al final feim un diàleg.  

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=inNBonCeYwE 

• Peter Pan li proposa a Wendy que se’n vagi amb ell al país de Nunca Jamás, 

allà on trobarà més preocupacions... Creus que l’Església és semblant? 

Penses que el seu objectiu és fer que els cristians visquem en un Nunca 

Jamás i fugim del món? O quina penses que ha de ser la proposta que et 

faci l’Església? 

• Quina és la confiança que poses en l’Església i per què? 

• Fes un llistat de les coses positives i negatives que hi has trobat i que t’ha 

donat l’Església. 

• Te n’adones que l’Església és molt més que el que veim i sentim..., és do, 

regal de Déu?  

• T’agradaria viure una experiència de comunitat? No és potser el que ja hem 

iniciat amb el nostre grup? 

• T’agradaria descobrir més l’Església? 

 

4) Pregam  

Escoltem la Paraula: Ef 1, 15-23 

http://www.youtube.com/watch?v=inNBonCeYwE
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Avui situam l’escolta de la Paraula en la pregària. Com sempre feim la llegim des de 

la Bíblia que tenim a la sala on feim la sessió, o bé anam a l’església, si bé, cadascú dels 

membres del grup en té el fragment al seu full.  

És important que l’animador els faci fixar en el que tenim subratllat, que ho tornin a 
escoltar interiorment en un moment de silenci…  

 
Podríem veure ara la presentació en power point “Una Iglesia despierta” de José 

Antonio Pagola. També podeu llegir el text adjunt que cada participant té al seu full.  
 

 

També poden veure, si ho creus oportú, aquestes imatges amb la cançó de Martín 
Valverde, “Diario de María”...; ens ajuda a ficar-nos en la pell de Maria, la Mare de 
Jesús. 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HC0M9aBVYs4&feature=fvwrel 
 

Al final acabam proclamant el Magníficat que també tenen a la seva fitxa.  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HC0M9aBVYs4&feature=fvwrel

