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Comprendre i conèixer que:
* Diumenge celebram el dia del Senyor, és un dia molt important

per als cristians.
* Descobrim la Paraula de Déu com a presència de Déu. Ell ens

parla i la seva Paraula és com una llavor que té fruit a la vida de cada dia.
* El cor de la celebració eucarística és la Consagració.
* La Comunió ens uneix més a Jesús i als germans.

bjectius    

                

oc inicial amb pares

                

aterial    

 L'Eucaristia
Amagam pel pati cartellets de diferents colors amb les  parts de la
missa. Feim  grups  i a cada grup li assignam un color i els deim que han
de trobar els cartellets del seu color i els han d'ordenar i aferrar a la
cartolina seguint l'estructura de l'Eucaristia.

                

Temes de referència (Treballar amb el catecisme Jesús és el
Senyor.- Guia per als catequistes II)

19.- Celebram l'Eucaristia en el dia del Senyor. (Gcast i Gcat p.
148. CAT p. 116)

20.- Escoltam la Paraula de Déu.(GCasti GCat 152. CAT p. 118)

21.- Donam gràcies al Pare per l'entrega de Jesús.(GCast i
Ccat p.156. CAT p. 120)

22.- Menjam el pa de la Vida eterna.(GCast i GCat p. 160. CAT
p. 122). MES DE MARIA.

                CATEQUESI DE FAMÍLIA 2n TEMPS 2.8

MAIG
SESSIÓ 8

                

* Guia del catequista II p. 148 - 160
* Catecisme Jesús és el Senyor p. 116 - 122
* Cartells de colors amb les diferents parts de
l'Eucaristia (annex 1)
* Cartolines i cola
* Retoladors
* Quadernets sobre les parts de l'Eucaristia
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Moment de

regària
      

A l'estora: La Bíblia,  un pa o unes llavors de blat  i el vi o
raïm.
(Cuidem l'ambientació de l'espai)
Actituds: respecte, calma,  silenci, tranquil·litat... 
Salutació individual al Senyor. - 
Cant  o música inicial

Lectura: Mc 4, 1-9 (sembrador)
 Feim una estona de silenci, que les paraules ressonin... “Una part de les llavors va
caure en terra bona i va pujar i va crèixer fns que donà fruit”
Comentari del catequista (Gcat i Gcast p. 152). Jesús ens parla mitjançant l'Evangeli,
nosaltres podem acollir o rebutjar aquest regal que ens fa Déu.
Acomiadament: Sortim  de l'oratori d'un a un després que un catequista ens posi les
          mans sobre el cap.

         

inàmica

Avui podem aproftar la dinàmica per parlar de la Mare de Déu. Podem fer un
concurs de preguntes sobre la Puríssima. Dividim els nins en grups de 4 o 5 i els
donam les preguntes amb dos comodins; un serà la pregunta a un catequista i
l'altre la consulta de la Bíblia o el catecisme.
Quan els grups hagin acabat o hagi passat un temps prudencial, posam en
comú les respostes i feim una roda on els nins i nines puguin expressar que és el
que més admiren de la Puríssima.
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ctivitat a la sala

              

ucaristia

 Preparam l'Eucaristia
Abans de començar l'Eucaristia pensarem dues coses per explicar als pares
sobre el que hem fet a la sessió d'avui.

Dedicam un temps a preparar els cants,  les lectures, aquelles coses en
les quals ens fxarem de manera especial: les pregàries de perdó.

              
     ctivitat per fer a CASA

Durant aquestes setmanes vas llegint els temes 38, 39, 40 i 41 del
catecisme (els pares t'hi poden ajudar). És important participar
cada diumenge de l'Eucaristia, escoltar bé la Paraula que es
proclama aquell dia i fer un dibuix i una paraula o frase,  per dur-lo
a la propera sessió de la catequesi. (Podem entregar un full dividit
en 4 parts per tal que els nins facin un dibuix cada setmana.)

Recordam una mica com vàrem viure la Pasqua i la trobada amb les famílies de
catequesi.
Partim de les cartolines que han fet al joc inicial amb els pares i el catequista llegeix
en el catecisme els aspectes esencials de les parts de la missa. A mesura que ho
repassam, feim el llibret que duran a casa i els proposam continuar amb el
passaparaula.

S.- Començam l'Eucaristia amb el …(Senyal de la creu)
T.- Resposta a la lectura de la Paraula de Déu. (T'alabam Senyor)
U.- L'Eucaristia ens … a Jesús i als germans. (Uneix)



ANNEX 1: joc inicial
Parts de l'Eucaristia (ho fotocopiam en diferents colors i ho retallam de manera que cada 
grup ha de trobar les diferents parts del seu color i les ha d'ordenar i aferrar a la cartolina 
grossa).
-Monició d'entrada
-Salutació del capellà 
“En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant” - Amén 38

         

. Tots: Amén.
Després, el celebrant (potser ajudat d’algun catequista) entrega el rosari o
desenari a cada nin o família.

Eucaristia:

 Avui l’accent catequètic el podríem posar en quina ha de ser l’actitud de quan venim 
a combregar. Millor si això ja els ho ha dit el catequista en diverses ocasions. 
És molt important convidar-los a venir amb silenci i amb molt de recolliment. Vénen a
rebre Jesús. Per això ja ens hem preparat venint tot aquest temps que no podíem
rebre l’Eucaristia, però ja ens posàvem a la fla amb les mans creuades sobre el pit,
perquè el prevere o el diaca ens faci el signe de la creu. 
Ara, quan facem la comunió, hem de venir els diumenges a rebre a Jesús; però no
podem venir com quan ens posam a una fla per rebre “xuxes”, volem rebre el cos de
Crist. 
No el podem agafar al cos de Crist, l’hem d’acollir amb les mans esteses davant el
capellà o qui dona la comunió. Les nostres mans han de ser com un altar per rebre
Jesús. Per això amb les nostres mans no podem fer una cova, i les mans les hem
d’alçar a l’altura del nostre pit. 

Entrega del rosari o el desenari
(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 aquest rosari (o desenari),
perquè fent memòria de l’Encarnació del Senyor,
i comptant amb la intercessió de Maria, pugueu
esdevenir deixebles de Crist.



-Demanam perdó
“Jo confés  Déu.... o bé “Senyor teniu pietat...”

-Glòria “Glòria a Déu en el cel... i a la terra pau als homes que estima el Senyor, per la teva immensa 
glòria t'alabam...”

-Oració col.lecta

-Litúrgia de la Paraula
Primera lectura (A. T.)
Paraula de Déu – Us alabam Senyor

Salm responsorial

Segona lectura 
Paraula de Déu – Us alabam Senyor

Lectura de l'Evangeli
Cantam l'Al·leluia
Lectura del Sant Evangeli segons Sant....” (Feim el senyal de la creu)
“Paraula de Déu” “Glòria a vós Senyor Jesús"”
Homilia

-Litúrgia de la Paraula- professam la nostra fe
Crec...
-Litúrgia de la Paraula - Pregàries
"Preguem al Senyor" – " Us ho demanam, Senyor Jesús"

-Litúrgia de l'Eucaristia
- Presentació de les ofrenes, Prefaci.
“El Senyor sigui amb vosaltres"  “I amb el vostre esperit"...
- Consagració
"Aquest és el sagrament de la nostra fe" Anunciam la vostra  mort, confessam la vostra resurrecció, 
esperam el vostre retorn, Senyor Jesús.
-Parenostre – Ritus de la Pau
“La pau sigui amb vosaltres””I amb el vostre esperit"  

-Comunió

-Acció de gràcies
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-Benedicció fnal i acomiadament
“Que us acompanyi la benedicció.... “Amén”
“Anar-vos-en en pau ”. “Donem gràcies a Déu"

ANNEX 2: preguntes sobre la Puríssima.
1.- Qui és la Puríssima? (És la dona escollida per Déu per ser la mare de Jesús i mare 
nostra)
2.- Què signifca el nom de Maria? (Miriam signifca Senyora, Princesa)
3.- Com es deien els pares de la Puríssima? (Joaquim i Anna)
4.- De quina tribu era la família de Maria? (De la tribu de Judà i la família de David)
5.- Què és la presentació de Maria al temple? (Els seus pares la presentaren al temple per  
consagrar-la)
6.- Com va saludar l'arcàngel Gabriel a la Puríssima? (Déu vos salvi Maria, plena sou de 
gràcia, el Senyor és amb Vós i beneïda sou entre totes les dones)
7.- Què li va dir l'arcàngel Gabriel a Maria?
8.- Com va contestar la Puríssima? (Heus aquí l'esclava del Senyor, es faci en mi la seva 
voluntat)
9.- Per què va visitar la Puríssima a la seva cosina Isabel?
(Per ajudar-la ja que ella estava esperant un fll i era ja major.)
10.- Què va dir Santa Isabel quan va rebre la Puríssima? (Beneïda tu entre totes les dones i 
beneït el fruit del vostre sant ventre. Qui som jo per què la mare del meu Senyor vengui a 
visitar-me?
11 Què va contestar la Puríssima a les paraules d'Isabel? MAGNIFICAT.
12. Quines actituds ens mostra la Puríssima? Humilitat, caritat, generositat...
13. Qui és Sant Josep? L'home la Maria i pare de Jesús. Era fuster i Déu el va triar per 
cuidar de la Puríssima i també del Bon Jesús. 
14.- On vivien Sant Josep i Maria?
15.- Per què varen anar a Betlem?
16.- Què els va passar quan arribaren a Betlem?
17.- On va néixer el bon Jesús?
18.- On varen anar després del naixement de Jesús? Per què?
19.- Què feia la Puríssima a Natzaret?
20.- Què va passar quan Jesús va fer 12 anys?
21.- Què varen fer Josep i Maria quan s'adonaren que havien perdut a Jesús?
22.- Què li va dir la Puríssima a Jesús? 40
23.- Quina va ser la primera intervenció pública de Jesús? Què va dir la seva mare?



24.- On era la Puríssima durant la Passió de Jesús?
25.- Què li va dir Jesús a la seva mare just abans de morir? Què volen dir aquestes 
paraules?

PASSAPARAULA DE LA PURÍSSIMA
Comença per A: Festa mariana que se celebra el 25 de març (Anunciació) 
Comença per B: Maria va assistir a la celebració i davant l’embull dels nuvis, va demanar al 
seu fll ajuda (boda) 
Comença per C: Lloc on Maria guardava i meditava tants records entorn a la vida del seu fll
(cor)
Comença per D: En aquesta edat Jesús va donar “un disgustet” als pares, quan varen anar
a Jerusalem a celebrar la Pasqua (dotze)
Comença per E: Qualifcatiu que utilitza Maria per posar-se al servei de Déu (esclava)
Comença per F: Maria en va tenir molta per continuar endavant amb els plans que Déu 
tenia sobre ella (fe)
Comença per G: Quan l’àngel va entrar on Maria era per anunciar-li el Naixement del 
Messies, la va saludar amb aquestes paraules: “Déu us salvi, plena de.... el Senyor és amb 
vós” (gràcia) 
Comença per H: Quan Maria en una oració va demanar a Jesús un favor, ja que uns nuvis 
s’havien quedat sense vi, Jesús contestà que encara no havia arribat la seva... (hora)
Comença per I: Festa dedicada a Maria, que se celebra el 8 de desembre (Immaculada)
Comença per J: Marit de Maria (Josep) 
Conté la L: Oració mariana que se sol cantar, amb molta devoció, a les ermites i en els 
santuaris dedicats a Maria (Salve)
Comença per M: Càntic amb el qual Maria va contestar la salutació de la seva cosina Isabel.
S’ha convertit en l’oració dels pobres, un càntic realment revolucionari (Magnifcat)
Comença per N: Localitat on Maria va néixer i va passar gran part de la seva vida 
(Natzaret)
Comença per O: A les ermites i santuaris dedicats a la Verge és molt preciosa la que es 
realitza mitjançant fors (ofrena) 
Comença per P: (en castellà) Quan varen presentar Jesús al temple, Maria i Josep varen 
oferir en sacrifci, com diu la llei del Senyor... (Coloms)
Comença per R: Oració que repassa els misteris de Jesús, vistos des del cor de Maria 
(rosari) 
Comença per S: Quan Maria i Josep varen anar al temple a presentar al Nin Jesús, un ancià
va agafar el nin en braços (Simeó) 
Conté la T: Festa que commemora l’arribada de l’Esperit Sant sobre Maria i els deixebles 
quan aquest es trobaven reunits (Pentecosta)  41
Conté la U: Nom del pare de Maria (Joaquim) 



Comença per V: Festa mariana que se celebra el 31 de maig (Visitació)
Comença per Z: Maria es va posar en camí u va anar a casa d’Isabel i el seu home 
(Zacaries)

ANNEX 3: Activitat a la sala (per fer el quadernet de 
l'eucaristia)

CELEBRAM L'EUCARISTIA
Tots els cristians estam convidats a participar en la festa de l'Eucaristia.

     ACTE PENITENCIAL 
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El capellà  s'acosta
a l'altar i el BESA,
com si besàs a
Jesucrist mateix

Després demanam
perdó per tot el que no
feim bé.

El capellà fa el senyal de
la creu, signe dels
cristians. Es recorda que
la missa és la renovació
del sacrifici de la creu.

LITURGIA DE LA PARAULALITURGIA DE LA PARAULA

El capellà ens nos legeix
la Paraula de Déu, que
escoltm atentament per
posar-la en pràctica

A continuació es recita el CREC 
i després   l'ORACIÓ DELS
FIDELS
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LITURGIALITURGIA
EUCARÍSTICEUCARÍSTICAA

El capellà presenta el pa
e el vi. Nosaltres som les
gotes d'aigua

Jesucrist per mitjà del capellà, converteix
el pa i el vi en el seu cos i sang.
Adoram el Cos i la Sang de Jesús.

La Consagració

Resam junts el
Parenostre, l'oració dels
fills de Déu i el capellà
ens dóna la Comunió.

Així rebem
Jesús, el Pa de
Vida.

En acabar la missa, el
capellà beneeix a tots i
s'acomiada.
Nosaltres donam gràcies
a Déu.


	Comença per J: Marit de Maria (Josep) 

