ENTREGUES I ACCENTS
SESSIÓ 0

ntrega i Eucarisita
Cada mes proposam una entrega d’un signe o una pregària cristiana o un element
important per la vida espiritual de la família.

És una proposta tant per a la catequesi de família, com per a la catequesi setmanal.

Seria molt interessant que als pares i mares i als nins els convidàssim a que
participassin normalment de l’Eucaristia. No es tracta de celebrar misses

espectaculars, però sí esforçar-nos per fer tot el possible per aconseguir un clima
celebratiu. En una celebració del mes podríem fer l’entrega del signe i alhora
aproftar per fer un accent catequètic, explicant el signifcat d’una part de la missa.

A la catequesi de família podrem aproftar la sessió que feim, que acabam amb
l’Eucaristia.

L’accent catequètic pot fer-lo el mateix prevere que celebra o un/a catequista. Es

pot fer a l’homilia o just abans del moment que en aquella celebració volem
accentuar.

Tant per una cosa com per l’altra ens servirem de la Guia per als catequistes (I) del
SIC.

A la graella que trobam a continuació no hi trobam l’entrega del Catecisme Jesús és

el Senyor als pares, perquè donam per suposat que l’entregarem just a l’inici del
curs. (Veure la Guia GCat pp. 34-35; GCast pp. 32-33)

SESSIÓ 1.1

ntrega Celebració de la Signació (Veure Guia:
GCat p. 56- ; GCast p. 54)

Eucaristia:

Avui és un bon moment per posar l’accent en la signació, explicant la importància
que té la creu pels cristians, aproftant que farem el signe de la creu als catecúmens

(nins no batejats) i entregarem la creu per posar-se al coll. Serà una bona
oportunitat per indicar als nins que el signe de la Creu és tan important que així

començam totes les celebracions cristianes i també així les acabam amb la
benedicció.

També ens fxarem especialment en el moment que Proclamam l’Evangeli, també
feim el signe de la Creu tres vegades damunt el nostre cos, i alhora el prevere o el

diaca besen l’Evangeli (com hem fet amb els nins a l’oratori de la CdF). Convidam
als nins a també començar i acabar el dia amb el signe de la Creu.

SESSIÓ 1.2

NTREGA I EUCARISTIA
Entrega del dau de la benedicció de taula: (es pot entregar a cada nin o a cada
família, després de l’homilia de la celebració):
El celebrant ho diu per a tots
Celebrant:

Rep/Rebeu el dau de la benedicció de la taula, perquè preniu

consciència que el Senyor Jesús s’asseu també a la taula de ca vostra, així com ens
convida a la taula de l’Eucaristia, perquè ens preparem per el banquet etern del
Regne.

Tots: Amén
Després, el celebrant (potser ajudat d’algun catequista) entrega el dau de la
benedicció de taula a cada nin o família.

EUCARISTIA
L’accent catequètic podria fer referència a l’ofertori. En aquest dia, els nins
podrien dur les ofrenes del pa i el vi, o una família, i els explicam que posam
damunt la taula el pa i el vi, com a casa que també posam els aliments, i a la missa

recordam les paraules de Jesús en el darrer sopar i per aquestes paraules, el pa i
el vi esdevenen el cos i la sang del Senyor. Jesús està present enmig nostre, tal i

com ens ho va dir: cada vegada que ho repetiu, jo seré enmig vostre. També

nosaltres quan a casa ens seim a taula i posam els aliments damunt la taula, és
molt bo que abans de començar facem la benedicció de la taula, per celebrar
també (diferent de la missa) que Jesús és present enmig de nosaltres.

També en el moment de la pregària del Parenostre podem indicar als nins que és
la pregària de Jesús, perquè Ell la va ensenyar als apòstols.

SESSIÓ 1.3
Benedicció del Nin Jesús que posaran al Betlem de Casa:

NTREGA

BENEDICCIÓ DEL NIN JESÚS
DE SANT JOAN PAU II

Després de la benedicció del fnal de l’Eucaristia, convidam a totes les persones que han duit la
imatge del Nin Jesús a passar a davant del presbiteri i aguantar amb les mans el Nin Jesús.
El celebrant diu la següent oració amb les mans esteses:

Déu, Pare Bo,
Tu estimares tant els homes
que ens enviares el teu Fill únic, Jesús,
nascut de la Verge Maria,
per salvar-nos i conduir-nos cap a Tu.

Te demanam que , amb la teva benedicció (+),
aquesta imatge del Nin Jesús,
que ve de nou a nosaltres,
sigui, a ca nostra, signe de la teva presència i del teu amor.
T’ho demanam en nom de Jesús, el teu Fill estimat,
que ve per donar-nos la pau al món. Ell, que viu i reina
pels segles dels segles.

A continuació, el celebrant aspergeix amb aigua beneïda les persones que tenen a la
mà la imatge del Nin Jesús.

Es pot acabar acomiadant a la gent i convidant-los a viure amb molta profunditat el
fnal de l’Advent.

EUCARISTIA: En el dia d’avui l’accent el podríem posar en l’explicació de la
Corona d’Advent (Veure Guia: GCat p. 87; GCast p 85).

I també podríem accentuar el moment de silenci i de petició de perdó que feim sempre
al començament de la celebració. Pot ser molt suggerent el que trobam a la Guia
(GCat p. 90; GCast p. 88) a Caminar al pas de l’Any Litúrgic.

I serà molt important convidar els nins a fer un betlem a casa amb el Nin Jesús que
beneïm, i alhora convidar-los a l’assaig de les matines, que també aproftarem per fer
una catequesi sobre el naixement de Jesús.

SESSIÓ 1.4

Ntrega

Entrega del Credo (Veure Guia: GCat pp. 76-78; GCast
pp. 74-76)

Eucaristia:

L’accent catequètic avui el posam en el moment de fer la professió de fe. És
important explicar als nins el gest. Primer ells l’escoltaran com la comunitat cristiana

el resa, després els donarem una estampeta amb el Credo. Expliquem-los el per
què ells l’escolten i encara no el resen: i és perquè el Credo és la professió de fe

que l’Església ens ha transmès, és el gran resum de la doctrina cristiana i que ens
hem transmès de generació en generació; per això els cristians sentim una gran

estima pel Credo. Ara els nins l’hauran d’aprendre de memòria, perquè és
d’aquestes oracions que han de sebre, i que fns i tot no entendran, però no passa

res si no ho entenen tot, l’important és que entenguin que es tracta d’una oració
molt important.
També avui seria interessant convidar-los a quan entrin a l’església es senyin amb

aigua beneïda, renovant el baptisme (tal com s’ha explicat a l’oratori de la
catetquesi de família). Pot ser molt suggerent el que trobam a la Guia (Gcat p. 108;
GCast p. 106) a Caminar al pas de l’Any Litúrgic.

SESSIÓ 1.5

ntrega
ntrega d’una imatge de Jesús per posar al seu raconet de
pregària de casa.
(es pot entregar a cada nin o a cada família, després de
l’homilia de la celebració):
El celebrant ho diu per a tots

Celebrant: Rebeu aquesta bella imatge de Jesús. Portau-la a

casa i col·locau-la al vostre raconet de pregària, perquè
pugueu parlar amb Ell, compartir la vostra vida amb Ell, i així
sentiu com us estima.
Tots: Amén
Després, el celebrant (potser ajudat d’algun catequista)
entrega la imatge de Jesús a cada nin o família

Eucaristia:

Seria bo que en aquesta ocasió motivàssim els nins i famílies a escoltar amb molta
atenció la Paraula de Déu: És Crist mateix que ens parla. Fixem-nos que quan es
proclama l’Evangeli, nosaltres feim tres creus sobre el nostre cos: perquè estiguem

oberts a la Paraula de cap (+), la puguem anunciar amb els llavis (+) i la puguem
guardar al nostre cor com Maria (+).

Pot ser suggerent el que trobam a la Guia (GCat p. 116; GCast pp. 114), a Caminar al

pas de l’Any Litúrgic

SESSIÓ 1.6

Ntrega del Parenostre
Veure la Guia: GCat pp. 134-136; GCast pp. 132-134

Eucaristia:

L’accent catequètic per fer durant la celebració aquesta vegada el farem en el
moment del Parenostre, aprofundint un poc en el que deim al Parenostre, quan
deim que es faci voluntat...

Pot ser suggerent el que trobam a la Guia (GCat p. 120; GCast pp. 118), a Caminar al

pas de l’Any Litúrgic.

SESSIÓ 1.7

ntrega
Entrega d’un brotet d’olivera per dur a la benedicció de Rams
(es pot entregar a cada nin o a cada família, després de la benedicció fnal) :

El celebrant ho diu per a tots

Celebrant: Rebeu aquest brot d’olivera perquè com els nins de Jerusalem pugueu
anar a rebre Jesús diumenge que ve, a la celeb ració de Rams. Jo vos hi enviï en el
nom del Pare, i del Fill i de l’Esperit Sant (+)
Tots: Amén

Després, el celebrant (potser ajudat d’algun catequista) entrega el brotet
d’olivera a cada nin o família

SESSIÓ 1.8
Entrega d’un detall de la Mare de Déu (pot ser una medalla de la
Mare de Déu del santuari més proper o una imatge)
(es pot entregar a cada nin o a cada família, després de l’homilia de la
celebració):

El celebrant ho diu per a tots

Celebrant: Rebeu aquesta medalla (o insignia o imatge) de la Mare de

Déu. Deixau-vos protegir pel seu amor maternal i pregau-li que vos
ajudi a viure en Cristià.
Tots: Amén

Després, el celebrant (potser ajudat d’algun catequista) entrega la
medalla a cada nin o família

Eucaristia:
Avui l’accent catequètic el posam en els moments de silenci que acompanyen la

celebració: potser després d’escoltar la Paraula de Déu, o inmediatament després
de la fracció del pa, o despres de la comunió.

Veure la Guia, en l’apartat Caminar al pas de l’Any Litúrgic: GCat p. 74; GCast p.
72.

SESSIÓ 1.9

ntrega
Entrega de la pregària de la nit amb un petit examen de
consciència

(es pot entregar a cada nin o a cada família, després de l’homilia de la
celebració):

El celebrant ho diu per a tots

Celebrant: Mai vos n’aneu a dormir sense dir bona nit al
Senyor. Per això rebeu aquesta rebeu aquesta pregària
de la nit. Així podreu acabar el dia donant gràcies a Déu i
demanant-li perdó.
Tots: Amén

Després, el celebrant (potser ajudat d’algun catequista)
entrega la pregària a cada nin o família

SESSIÓ 2.1

Entrega:
Entrega de del Nou Testament o dels Evangelis (Veure
Guia del catequista del primer any: GCat p. 59; GCast p.
57)

Eucaristia:
L’accent catequètic podria estar en el signifcat greu de la paraula
“Eucaristia”, que és acció de gràcies. Venim a celebrar el Dia del Senyor per

donar gràcies per tota la setmana. Al llibre del Gènesi, a la Creació escoltam

o llegim com Déu, al setè dia, va descansar. No perquè estigués cansat, sinó
perquè va veure que tot el que havia fet era bo. Nosaltres, el dia del Senyor,

el Diumenge, també és un dia de repòs, no perquè estam cansats, sinó
perquè és un dia d’acció de gràcies per tots els dons que ens fa el Senyor.
(Veure la Guia II, en l’apartat Caminar al pas de l’Any Litúrgic: p. 70).

Ja que entregam els Evangelis també podríem posar l’accent catequètic en

l’escolta de la Paraula (Veure la Guia II, en l’apartat Caminar al pas de l’Any

Litúrgic: p. 110).

SESSIÓ 2.2

ntrega

Guia II pàgina 80. Entrega del Manament de l'amor

Eucaristia:
L’accent catequètic el podríem posar en el gest de pau, explicant-los que no ens

donam la pau com a col·legues o amics, com feim quan ens saludam. A l’eucaristia
ens desitjam la Pau del Senyor. Els convidam a fer-ho amb molta consciència,
sabent que li estam desitjant a l’altre la Pau de Jesús.

Els podem dir als nins i nines que avui es donin la pau dient: “Que la Pau de Jesús
sigui amb tu”

Benedicció del Nin Jesús que posaran al Betlem de Casa:

NTREGA

BENEDICCIÓ DEL NIN JESÚS
DE SANT JOAN PAU II

Després de la benedicció del fnal de l’Eucaristia, convidam a totes les persones que han duit la
imatge del Nin Jesús a passar a davant del presbiteri i aguantar amb les mans el Nin Jesús.
El celebrant diu la següent oració amb les mans esteses:

Déu, Pare Bo,
Tu estimares tant els homes
que ens enviares el teu Fill únic, Jesús,
nascut de la Verge Maria,
per salvar-nos i conduir-nos cap a Tu.

Te demanam que , amb la teva benedicció (+),
aquesta imatge del Nin Jesús,
que ve de nou a nosaltres,
sigui, a ca nostra, signe de la teva presència i del teu amor.
T’ho demanam en nom de Jesús, el teu Fill estimat,
que ve per donar-nos la pau al món. Ell, que viu i reina
pels segles dels segles.

A continuació, el celebrant aspergeix amb aigua beneïda les persones que tenen a la
mà la imatge del Nin Jesús.

Es pot acabar acomiadant a la gent i convidant-los a viure amb molta profunditat el
fnal de l’Advent.

Eucaristia:

En el dia d’avui l’accent el podríem posar en l’explicació de la Corona d’Advent
(Veure Guia I: GCat p. 87; GCast p 85).
I serà molt important convidar els nins a fer un betlem a casa amb el Nin Jesús
que beneïm, i alhora convidar-los a l’assaig de les matines, que també
aproftarem per fer una catequesi sobre el naixement de Jesús.

Ja més per el temps de Nadal, podríem ajudar-los a descobrir el sentit del Cant
del Glòria, que és el cant que entonaren els àngels en el naixement de Jesús.
(Veure la Guia II, en l’apartat Caminar al pas de l’Any Litúrgic: p. 94).

SESSIÓ 2.4

Benedicció del matí. (podriem fer un banderí per

NTREGA

penjar a la porta de casa)

(es pot entregar a cada nin o a cada família, després de
l’homilia de la celebració):

El celebrant ho diu per a tots

Celebrant: Estimats nins i nines: quan el matí vos aixequeu,

que el vostre primer pensament sigui pel Senyor. Per això
rebeu aquesta pregària del matí. Així podreu començar el
dia alabant a Déu.
Tots: Amén
Després, el celebrant (potser ajudat d’algun catequista)
entrega la pregària a cada nin o família

EUCARISTIA
L’accent catequètic el podríem centrar en el moment de les pregàries dels

feels. Abans que el lector comenci, els podem explicar als nins que aquest
lector llegirà les pregàries per tota la humanitat i per a l’Església Universal. Es
tracta d’unes intencions generals, però cadascú hi podria afegir les seves
pregàries, per les necessitats que cadascú té (i posar algun exemple), tal i com
hem fet a l’oratori.

Per això, abans de concloure les pregàries per part del prevere, deixarem un
petit espai de temps perquè tots en silenci, preguem per les nostres
intencions.

(Veure la Guia II, en l’apartat Caminar al pas de l’Any Litúrgic: p. 78)

SESSIÓ 2.5

ucaristia i renovació de les

E

promeses del Baptisme-

Després de l’homilia, els nins del segon any es posen
drets i fan la renovació de les promeses del Baptisme;
(Veure Guia dels catequistes II, p. 145)

Convidam els nins i nines a estar especialment atents a la
pregària eucarística, i sobretot al moment de la

consagració, a les paraules de Jesús en el darrer sopar. I
per aquestes paraules que repetim perquè Jesús ens ho
ha dit, el pa i el vi es convertiran en el seu cos i la seva

sang. (Veure la Guia II, en l’apartat Caminar al pas de

l’Any Litúrgic: p. 48.)

SESSIÓ 2.6

Celebració del Sagrament de la Reconciliació i unció
de catecúmens (Veure Guia dels catequistes II, pp.
136, 138-139)

