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La trobada de famílies té per objectius:
* Sentir-nos part d'una comunitat àmplia, més enllà de la nostra
parròquia.
* Crear llaços amb altres pares - famílies que participen de
moments i inquietuds similars.
* Compartir moments lúdics i també de formació.
* Celebrar junts que formam part d'una mateixa família i
compartir l'Eucaristia.

bjectius    

                

oc 

                

                
Temes de referència: celebram  PASQUA.

COINCIDEIX AMB LA TROBADA DIOCESANA DE
FAMÍLIES

                CATEQUESI DE FAMÍLIA 2n TEMPS 2.7

ABRIL
SESSIÓ 7

                

Les famílies duran el dinar.
La delegació de catequesi aportarà el material necessari per a la
gimcana dels nins, la formació dels pares i l'Eucaristia.

La delegació prepara una gimcana amb un fl conductor
determinat que té a veure amb alguna celebració important
de l'any o amb el moment de l'any litúrgic que vivim (La
Pasqua).

aterial    
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ucaristia

 Preparam l'Eucaristia:
Abans de començar l'Eucaristia, farem la conclusió sobre el joc que hem fet
tots junts.

Dedicam un temps a preparar els cants,  les lectures, les pregàries,
ofrenes...

              
     ctivitat per fer a CASA

Destacarem la importància de participar activament en les
celebracions de la Setmana Santa: dia de Rams, dijous sant,
divendres sant i la Vigília Pasqual.

         

Entrega d’un brotet d’olivera  per dur a la
benedicció del Ram.

(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 celebració del dia del Ram. 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.
En el mes d’abril celebrarem el Baptisme dels catecúmens.
També podem convidar els nins de segon any a participar de la celebració del
dijous sant.


