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TEMA	1	-	LA	CONFIANÇA	
Diumenge	23	d’octubre	de	2016	-	18:00	Despertar	en	la	Fe	(A)	

	

FINALITAT	I	CONTINGUTS	

• Aprofundir	 amb	 els	 pares	 i	 mares	 l’experiència	 fonamental	 de	 la	 confiança	
interpersonal,	per	tal	de	percebre	que	la	confiança	és	una	actitud	que	correspon	a	
les	 exigències	 del	 cor	 i	 de	 la	 vida.	 No	 es	 poden	 construir	 relacions	 humanes		
autèntiques	i	profundes	sense	una	confiança	recíproca.		

• Confiança	com	a	fonament	de	la	convivència	humana.	

• La	fe	és	una	modalitat	de	confiança	i	coneixença	que	implica	tot	l’home.	

• Fixem-nos	 que	 amb	 els	 nins,	 treballarem	 paral·lelament,	 i	 convidarem	 als	 pares	 a	
col·laborar	el	fet	que	som	cristians	i	la	descoberta	de	l’Església,	al	manco	inicialment,	
a	nivell	extern.	Des	de	la	clau	adulta,	amb	els	pares	comencem	treballant	la	confiança	
per	tal	que	descobreixin	que	la	nostra	proposta	inicial	des	de	la	comunitat	parroquial	
és	una	«proposta	de	relació».	

	

ESQUEMA	DE	LA	TROBADA	DE	PARES	I	MARES	

18:00	h	

Reunits	a	l’església:	presentem	la	dinàmica	de	la	jornada:	

	 1.-Horaris:		

18:00	 h	 Reunions	 amb	 els	 diversos	 grups:	 nins	 (amb	 les	
catequistes)	i	pares	(amb	els	acompanyants	de	pares).	

19:15	h	Trobada	a	l’església	

19:30	h	Celebració	de	l’Eucaristia	

20	h	Final	de	la	jornada	

	 2.-Joc	amb	els	pares	i	els	nins:	

	 	 Dansa:	vint	moneies	amb	assemblea,	iepo,	pipo,	havia	un	tic,	etc...	

	 3.-Repartir	nins	en	catequistes	i	sales	

18:30	h	

Reunits	a	la	Sala	Cafarnaüm:	es	fa	un	cafetó,	té	i	repartir	algunes	galetes.	Després	del	
cafè	si	hi	ha	molts	de	pares	convé	que	un	grup	pugi	a	la	sala	del	rebedor	de	la	rectoria.	

18:45	h	

Joc	per	conèixer-se	i	crear	els	primers	contactes/vincles	

JOC	TARONJA	/	LLIMONA	

El	joc	consisteix	a	fer	un	cercle.	L’animador	es	col·loca	enmig	s'acosta	a	un	pare	i	li	diu	
una	d'aquestes	tres	paraules:	taronja,	llimona	o	pinya.	Quan	l’animador	diu	taronja	el	
pare	ha	de	dir	el	nom	del	qui	té	a	la	seva	dreta,	si	l’animador	diu	llimona	dirà	el	nom	
del	que	 té	a	 l'esquerra	 i	si	diu	pinya	dirà	el	seu.	Al	crit	de	 tutti-frutti	 tots	canvien	de	
lloc,	i	així	successivament	l’animador	torna	a	dir	les	paraules	als	pares.	
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18:50	h	

Presentació	del	tema	de	la	Confiança	

FINALITAT	I	CONTINGUTS	

-	Explicar	la	dinàmica	de	les	reunions,	treball	en	petit	o	gran	grup,	o	treball	personal.	

-	No	consisteix	en	que	ningú	vengui	a	ensenyar	a	ningú,	es	tracta	de	compartir	el	que	
cada	un	dur	de	dins	per	poder	fer	camí	cap	a	Jesús,	que	és	la	nostra	meta.	Per	parlar	de	
futbol	anem	al	bar.	

-	 Son	 7	 sessions	 (1	 cop	 al	 mes)	 i	 els	 temes	 seran:	 la	 confiança,	 l’educació	 dels	
nostres	fills,	l’escolta	i	el	diàleg,	la	fe	com	a	trobada,	Jesús,	decidir	junts,	rebre	o	
ser	sagrament.	

18:55	h	

Dinàmica	de	confiança	per	introduir	el	tema:		

Els	participants	es	posen	per	parelles,	de	tal	manera	que	els	components	de	cada	parella	
siguin	 semblants	 en	 altura	 i	 pes.	 Ells	 decideixen	 qui	 és	 la	 parella	 A	 i	 qui	 és	 B.	 El	 joc	 se	
desenvolupa	en	dues	fases,	totes	les	parelles	en	el	mateix	temps.		

Primera	 fase:	 A	 i	 B	 es	 posen	 un	 davant	 l’altre	 a	 una	 distància	 de	 50	 cm,	
aproximadament,	 posant	 les	 palmes	 de	 les	 mans	 dretes	 una	 davant	 l’altre.	 Al	 sus	 de	
l’animador	(o	catequista),	A	i	B	al	mateix	temps	es	deixen	caure	cap	endavant,	mantenint	
els	peus	ferms	(sense	moure’ls),	recolzant	les	pròpia	palma	de	la	mà	sobre	la	del	company,	
i	retornant	a	la	posició	inicial	després	d’haver	fet	aquest	moviment.	Se	repeteix	el	mateix	
moviment	més	vegades,	convidant	a	les	parelles	a	augmentar	sempre	la	distància	entre	els	
dos	components.		

Segona	 fase:	 A	 gira	 l’esquena	 a	 B,	 guardant	 una	 distància	 inicial	 de	 50	 cm,	
aproximadament.	Es	mantenen	drets.	Al	sus	de	l’animador	(o	catequista),	A	se	deixa	caure	
cap	endarrere,	mantenint	els	peus	ferms	en	la	mateixa	posició.	Mentre	B	ha	de	controlar	la	
caiguda	sostenint	A,	i	retornant-lo	a	la	posició	inicial.	Com	en	la	primera	fase,	es	pot	anar	
repetint,	augmentant	la	distància	entre	A	i	B.	Després	es	poden	invertir	els	rols:	B	es	deixa	
caure,	i	A	el	sosté.		

19:00	h	

Aprofundiment	del	tema	de	la	confiança	
Es	 projecte	 el	 capítol	 XXI	 del	 Petit	 príncep	 d’Antoine	 de	 Saint-Exupéry.	
https://youtu.be/AgQVAps0p2A	(Duració	11	minuts)	 	 	 	 VIDEO	

19:11	h	

Reunió	amb	grups	petits		 	 	 			 	 	 	 									FULLES	

Moment	de	reflexió	conjunta:	proposem	de	començar	la	reflexió	convidant	els	presents	a	
expressar	el	seu	parer	sobre	el	famós	proverbi:		

«fiar-se	està	bé,	no	fiar-se	és	millor»	

- En	 les	 meves	 relacions	 (també	 en	 la	 meva	 relació	 de	 parella),	 quines	
resistències	i	obstacles	m’impedeixen	de	sortir	de	mi	per	donar-me	a	l’altre	
i	per	“dir-me”?		

- Quines	coses	m’ho	faciliten?	
- Com	 i	en	quins	moments	 la	meva	parella	o	 les	meves	amistats	profundes		
m’ha	cridat	a	la	vida,	m’ha	fet	sentir	viu,	significatiu	i	realitzat?	
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- Som	 capaç	 de	 superar	 el	 fred	 raonament,	 per	 veure’l/la	 amb	 els	 ulls	 del	
cor?	Quins	efectes	produeix	això	en	les	nostres	relacions?	

19:20	h	

Conclusió	de	l’acompanyant	

	 La	fe	és	confiança	amb	el	Déu	(misteri)	de	Jesucrist		

A	continuació	proposem	un	discurs	d’idees	que	cal	que	l’acompanyant	presenti,	no	les	ha	
de	 llegir,	 i	 és	 important	que	 les	prepari,	 fent-les	passar	per	 la	 seva	 experiència,	 i	 potser	
posant	exemples:	

La	primera	forma	concreta	de	fe	que	l’home	experimenta	i	viu	és	la	fe	interpersonal.	Se	tracta	
d’una	dimensió	constitutiva	del	 subjecte	humà	que	el	 caracteritza	en	 lo	més	profund	del	seu	
ser,	des	de	l’inici	de	la	seva	existència.	Cadascú	de	nosaltres,	molt	abans	de	poder	prendre	una	
decisió,	 es	 troba	 fiat	a	un	altre.	Un	nadó	no	podria	 sobreviure	 sense	 l’aliment	que	 li	dóna	un	
altre,	ni	tampoc	sense	la	tendresa	de	les	carícies	dels	qui	l’estimen.		

Es	tracta	de	comprendre	concretament,	en	l’existència	viscuda,	què	és	aquesta	fe	entre	els	
homes,	és	a	dir,	quins	són	els	aspectes	que	caracteritzen	aquest	 fiar-se	d’un	altre,	de	 tal	
manera	que	 les	relacions	 interpersonals	siguin	una	recíproca	afirmació:	«jo	crec	en	tu»,	
«me	fii	de	tu»...	

És	 important	 destacar	 que	 en	 la	 relació	 interpersonal,	 caracteritzada	 per	 aquesta	 fe	
recíproca,	 la	paraula	no	és	simplement	un	«dir»	coses	a	un	altre,	és	sobretot	un	«dir-se»,	
un	«entregar-se».	

En	les	paraules	que	me	dius,	tu	hi	ets,	el	teu	«esperit»;	en	les	paraules	que	jo	te	dirigeixo,	
hi	som	jo,	el	meu	«esperit».	
	
Aquesta	recíproca	entrega	dóna	a	la	paraula	un	caràcter	de	serietat	i	sobretot	una	«força»	
immensa	 que	 les	 fa	 úniques,	 diverses	 d’altres	 paraules.	 Aquestes	me	 toquen	 al	 profund,	
interpel·len	 el	 meu	 «esperit»	 a	 sortir	 a	 fora,	 tal	 com	 diu	 la	 guineu	 al	 Petit	 Príncep:	
«...Conoceré	el	rumor	de	unos	pasos	diferentes	a	todos	los	demás.	Los	otros	pasos	me	hacen	
esconder	bajo	la	tierra;	los	tuyos	me	llamarán	fuera	de	la	madriguera	como	una	música…».	
D’aquestes	consideracions	podem	deduir	importants	conseqüències:		

- La	relació	així	entesa	es	pot	qualificar	de	personal,	ja	que	està	caracteritzada	
del	 «contacte»,	 de	 la	 trobada	 profunda	 del	 jo	 i	 el	 tu,	 determinat	 del	 sortir	
d’un	 cap	 a	 l’altre.	 No	 se	 pot	 definir	 de	 personal	 una	 relació	 superficial	 i	
funcional	per	els	meus	interessos,	o	les	meves	necessitats.	

- Aquest	 contacte	 és	do	recíproc.	 En	 el	 teu	 donar-te	me	dónes	 el	meu	 jo,	 el	
crides	a	 la	vida,	a	 l’existència.	En	el	meu	donar-me	a	 tu,	et	don	el	 teu	 tu,	el	
crido	a	la	vida,	a	l’existència.	

La	trobada	interpersonal	no	és	un	esdeveniment	aïllat	de	la	meva	existència,	
sinó	 que	 implica	 la	 totalitat	del	meu	 ser	 i	 de	 la	meva	 vida,	 que	 a	 la	 llum	
d’aquesta	trobada	ara	parla	d’una	altra	manera...	Continua	dient	la	guineu:	«Y	
además,	 ¡mira!	 ¿Ves	allá	abajo	 los	campos	de	 trigo?	Yo	no	como	pan	y	por	 lo	
tanto	el	trigo	es	para	mí	algo	inútil.	Los	campos	de	trigo	no	me	recuerdan	nada	
y	 eso	 me	 pone	 triste.	 ¡Pero	 tú	 tienes	 los	 cabellos	 dorados	 y	 será	 algo	
maravilloso	cuando	me	domestiques!	El	trigo,	que	es	dorado	también,	será	un	
recuerdo	de	ti.	Y	amaré	el	ruido	del	viento	en	el	trigo».	

La	fe:		
«He	aquí	mi	secreto,	que	no	puede	ser	más	simple	:	sólo	con	el	corazón	
se	puede	ver	bien;	lo	esencial	es	invisible	para	los	ojos».	
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-	La	fe	recíproca	en	la	dinàmica	relacional	descrites	abans	se	qualifiquen	com	a	«mirada»	a	
l’altre,	 capaç	 d’acollir-ne	 el	 rostre	 autèntic,	 «llegint	 a	 l’interior»	 de	 la	 materialitat	 que	
apareix,	 de	 l’aspecte	 extern	 (fets,	 paraules,	 comportaments...):	 el	 veure	del	 cor,	 no	del	
raonament	o	del	càlcul.	

-	 La	 conseqüència	 és	 fiar-se,	 consentir	 en	 allò	 que	 el	 cor	 veu	 per	 jugar-se-la,	 per	
arriscar-se	en	la	relació.	Fixem-nos	que	són	passos	que	impliquen	un	salt,	un	risc,	ja	que	
no	 estan	 fundats	 en	 l’evidència	 rigorosa	 i	 racional,	 sinó	 en	 la	 confiança.	Moltes	 vegades	
apareixen	les	pors.	El	mateix	podem	dir	de	la	relació	home-Déu.	
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TEMA	2	–	L’EDUCACIÓ	REPTE	URGENT	
Diumenge	20	de	novembre	de	2016	-	18:00	Despertar	en	la	Fe	(A)	

	

FINALITAT	I	CONTINGUTS	
• Amb	els	adults	 intentarem	descobrir	 la	dimensió	 educativa	 de	 la	 paternitat	 i	 la	

maternitat,	 i	com	aquestes	són	les	condicions	quasi	 fonamentals	perquè	els	 infants	
descobreixin	la	paternitat	i	la	maternitat	de	Déu.	

• Aquests	són	els	objectius	que	proposem:	
! Prendre	 consciència	 que	 una	 vertadera	 urgència	 cultural	 d’avui	 es	 la	 de	

redescobrir	el	sentit	de	l’educació.	
! Aprofundir	 en	 el	 fet	 que	 en	 l’educació	 dels	 fills	 no	 es	 pot	 prescindir	 d’una	

autèntica	maduresa	humana	dels	pares.	
! Que	els	 pares	descobreixin	que	 la	comunitat	 cristiana	 vol	 col·laborar	 amb	

ells	en	la	seva	tasca	educativa.	

	

ESQUEMA	DE	LA	TROBADA	DE	PARES	I	MARES	

18:00	h	

Reunits	a	la	Sala	Cafarnaüm:	es	fa	un	cafetó,	té	i	repartir	algunes	galetes.	Després	del	
cafè	si	hi	ha	molts	de	pares	convé	que	un	grup	pugi	a	la	sala	del	rebedor	de	la	rectoria.	

18:15	h	

Presentació	del	tema	de	l‘educació	dels	nostres	filla	

FINALITAT	I	CONTINGUTS	

Exemples	 del	 telediario:	 -	 pallissa	 a	 una	 nina	 de	 8	 anys	 per	 nins	 de	 10	 a	 12	
anys,	baralles	de	la	gent	pel	carrer,	pares	i	mares	crispades	a	les	reunions	escolars.	

18:30	h	

Dinàmica	inicial	
Amb	aquesta	dinàmica	 inicial	intentarem	descobrir	amb	quins	valors	volem	construir	la	
nostra	civilització,	quins	són	els	valors	que	nosaltres	posem	com	a	fonament	de	la	pròpia	
vida	i	de	la	nostra	acció	educativa.	
	
Imaginem	que	som	en	una	altra	galàxia	on	hem	de	poblar	nous	mons.	Arribem	a	un	nou	
planeta,	 igual	de	 la	 terra,	on	hem	d’iniciar	 una	nova	 civilització.	La	 tasca	de	cada	petit	
grup	serà	la	de	transferir	al	nou	món	els	valors	més	importants	de	la	nostra	civilització.	
	
Passes	de	la	dinàmica	 	 	 	 	 	 	 	 FITXA	
	

1.-	 Treball	 individual:	Distribuïm	 la	 fitxa	adjunta,	una	per	hom,	 i	 els	donam	un	
temps	(5’)	perquè	cadascú	enumeri	la	llista	de	valors,	d’acord	amb	la	importància	
que	tenen	per	ell.	

Riquesa,	 Amistat,	 Igualtat,	 Vida	 familiar,	 Felicitat,	 Doblers,	 Tradició,	
Llibertat,	Amor,	Salut,	Pau,	Justícia,	Bellesa,	Saviesa-seny,	Fortuna,	
Instrucció,	Veritat-sinceritat	

	
2.-	Treball	en	grup:	Ens	distribuïm	per	petits	grups	(3	o	4),	i	es	posa	en	comú	la	
pròpia	 escala	de	 valors	 (15’).	 S’anoten	 els	 valors	més	 importants	 per	 cadascú	 (3	
primers	de	cadascú).	S’aprofundeix	a	partir	de	les	preguntes	que	figuren	a	la	fitxa.	
El	 grup	 discuteix	 i	 disposa	 la	 pròpia	 escala	 de	 valors	 del	 grup.	 Cal	 arribar	 a	 un	
consens.	
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3.-	Treball	en	gran	grup:	Posada	en	comú	i	diàleg.	El	catequista	recull	els	valors	
més	importants	per	a	tots.	Diàleg	entre	tots.	

	
-	Quins	valors	hem	triat?	
-	Quin	tipus	de	civilització	hem	construït?	
-	Viuries	en	aquesta	societat?	
-	Com	hem	arribat	a	prendre	la	decisió	comuna?	

18:55	h	

Vídeo:	«La	maionesa	i	el	cafè»	 	 	 	 	 	 	 VIDEO	
Conclourem	la	dinàmica	veient	un	vídeo	titulat:	«La	maionesa	i	el	cafè»	per	interrogar	els	
pares	sobre	l’escala	de	valors	que	els	guia	per	organitzar	el	seu	temps.	

19:00	h	

ESCOLTAR	LA	PARAULA	
	
+	 És	 important	 abans	 d’escoltar	 la	 Paraula	 crear	 un	 clima	 i	 un	 ambient	 de	 silenci	 en	
atenció	a	l’escolta	de	la	Paraula.	Podem	convidar-los	a	aixecar-se,	per	exemple.		
+	 El	 catequista	 pot	 concloure	 amb	 una	 petita	 reflexió	 conclusiva	 després	 d’escoltar	
l’Evangeli:		
	

També	els	pares	de	Jesús	s’han	trobat	amb	el	problema	de	l’educació.	Evidentment	
segons	la	cultura	social	 i	religiosa	del	seu	temps	i	no	del	nostre.	De	fet,	en	aquest	
fragment	 de	 l’Evangeli	 veiem	 que	 als	 12	 anys,	 a	 l’inici	 de	 l’edat	 adulta,	
s’assumeixen	les	obligacions	religioses	del	pelegrinatge.	Si	bé	els	pares	juntament	
amb	 el	 seu	 fill,	 han	 de	 descobrir	 quina	 és	 la	 voluntat	 de	 Déu	 sobre	 l’adolescent	
Jesús,	que	a	ells	ha	estat	confiat	

Lectura	de	Paraula	de	Déu	(Lc	2,41-52)	 	 	 	 	 	 TEXT	
A	l'edat	de	dotze	anys,	Jesús	va	al	temple	
	
«Els	pares	de	Jesús	anaven	cada	any	a	Jerusalem	amb	motiu	de	la	festa	de	Pasqua.	Quan	ell	
tenia	dotze	anys,	hi	van	pujar	a	celebrar	la	festa,	tal	com	era	costum.	Acabats	els	dies	de	la	
celebració,	 quan	 se'n	 tornaven,	 el	 noi	 es	 quedà	 a	 Jerusalem	 sense	 que	 els	 seus	 pares	 se	
n'adonessin.	Pensant	 que	 era	 a	 la	 caravana,	 van	 fer	 una	 jornada	 de	 camí	 abans	 de	
començar	a	buscar-lo	entre	els	parents	 i	 coneguts;	com	que	no	el	 trobaven,	van	 tornar	a	
Jerusalem	 a	 buscar-lo.		 Al	 cap	 de	 tres	 dies	 el	 van	 trobar	 al	 temple,	 assegut	 entre	 els	
mestres	 de	 la	 Llei,	 escoltant-los	 i	 fent-los	 preguntes.	Tots	 els	 qui	 el	 sentien	 es	
meravellaven	 de	 la	 seva	 intel·ligència	 i	 de	 les	 seves	 respostes.	En	 veure'l	 allà,	 els	 seus	
pares	van	quedar	sorpresos,	 i	 la	seva	mare	li	digué:	—	Fill	meu,	per	què	t'has	portat	així	
amb	nosaltres?	El	 teu	pare	 i	 jo	et	buscàvem	amb	ànsia.	Ell	 els	 respongué:—	Per	què	em	
buscàveu?	 No	 sabíeu	 que	 jo	 havia	 d'estar	 a	 casa	 del	 meu	 Pare?	 Però	 ells	 no	
comprengueren	aquesta	resposta.	Després	baixà	amb	ells	a	Natzaret	i	els	era	obedient.	La	
seva	mare	conservava	tot	això	en	el	seu	cor.	Jesús	es	feia	gran,	avançava	en	enteniment	i	
tenia	el	favor	de	Déu	i	dels	homes»	
	
19:11	h	
Reunió	amb	grups	petits		 	 	 			 	 	 	 									FULLES	
Debatre	sobre	les	següents	qüestions:	
	 -	Quina	és	la	millor	educació:	estil	educatiu	autoritari,	estil	educatiu	permissiu,	estil	
educatiu	democràtic?	
	 -	D’un	professor	vaig	sentir	una	frase	que	deia:	«la	institució	de	la	família	és	la	que	
ensenya	la	democràcia	però	és	aquella	en	la	que	mai	hi	haurà	democràcia».	Què	opines?	
	 -	Quin	estil	educatiu	degué	ser	el	de	la	família	de	Natzaret?	
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TEMA	3	–	L’ESCOLTA	I	EL	DIÀLEG	
Diumenge	18	de	desembre	de	2016	-	18:00	Despertar	en	la	Fe	(A)	

FINALITAT	I	CONTINGUTS	
En	l’itinerari	dels	pares	tractarem	l’actitud	de	l’escolta	i	el	diàleg.	
	

• Verificar	 l’experiència	 de	 comunicació	 en	 la	 família,	 creant	 les	 premisses	
necessàries	 per	 arribar	 a	 la	 presa	 de	 consciència	 que	 una	 autèntica	 capacitat	 de	
diàleg	i	d’escolta	humana	és	el	camí	obert	per	a	l’acollida	d’una	Paraula	altra.	

• L’experiència	 de	 la	 relació	 és	 evidentment	 alimentada	 de	 la	 capacitat	 de	
comunicació.	 És	 urgent	 reprendre	 amb	 els	 pares	 i	 mares	 aquest	 aspecte	 de	 la	
convivència	 familiar	 ajudant-los	 a	 encaminar-se	 cap	 a	 una	 plena	 maduresa	 de	
diàleg.	La	primera	passa	indispensable	és	la	de	l’escolta.	

	

ESQUEMA	DE	LA	TROBADA	DE	PARES	I	MARES	

18:00	h	

Reunits	a	la	Sala	Cafarnaüm:	es	fa	un	cafetó,	té	i	repartir	algunes	galetes.	Després	del	
cafè	si	hi	ha	molts	de	pares	convé	que	un	grup	pugi	a	la	sala	del	rebedor	de	la	rectoria.	

18:15	h	

Presentació	del	tema	de	l’escolta	i	el	diàleg	

FINALITAT	I	CONTINGUTS	
	
Com	introducció	del	tema	llançarem	un	vídeo	sobre	la	comunicació:		 	 VIDEO	

-	Nunca	olvides	que	nuestro	alrededor	tambien	existen	
-	Anunci	de	telefonia	mòbil	DTAC	

18:30	h	

Dinàmica	inicial	
	
COM	ENS	COMUNICAM?	
Comencem	la	dinàmica	demanant	dos	voluntaris.		
	
Passes	de	la	dinàmica:	
	
1.-	 Experiència	 en	 gran	 grup:	 Els	 treim	 defora	 de	 la	 sala	 i	 els	 donam	 a	 cadascú	 una	
notícia	del	diari	que	han	de	contar	als	participants.	És	important	insistir	que	la	seva	missió	
és	contar	el	fet.	Ells	el	contaran	un	després	de	l’altre.	
	
A	 la	 resta	 de	 pares	 i	mares	 que	 han	 quedat	 a	 la	 sala	 els	 explicarem	 que	 amb	 el	 primer	
participant	hem	de	tenir	una	actitud	de	no-escolta	total,	fent	veure	que	passem	molt	d’ell.	
En	canvi,	al	segon	l’hauran	d’escoltar	amb	molt	d’interès.	

	
2.-	Treball	en	gran	grup:	Després	de	l’experiència	és	important	que	en	reflexionem.	Per	
això	es	pot	encetar	el	diàleg	demanant-los	que	ens	contin	què	ha	passat	o	què	han	sentit.	El	
que	sí	que	val	la	pena	és	demanar-los	que	concretin	el	màxim	en	els	detalls	que	han	fet	que	
un	 no	 se	 sentís	 escoltat	 i	 l’altre	 sí;	 o	 bé,	 què	 és	 el	 que	 han	 fet	 per	 no	 escoltar	 o	 per	
escoltar...	
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EXPERIÈNCIA:	
	
La	dinàmica	ens	ha	de	conduir	a	la	presa	de	consciència	que	la	comunicació	no	és	
exclusivament	verbal,	sinó	que	es	nodreix	de	totes	les	dimensions	que	la	persona	
posa	en	joc	en	les	relacions.	Per	això,	l’aspecte	no	verbal	hi	fa	un	paper	fonamental.	
No	podem	donar	per	suposat	que	quan	un	parla	ja	hi	ha	comunicació	perquè	l’altre	
escolti...	
	
Convé	subratllar	que	en	 la	comunicació,	més	que	el	contingut,	el	que	resta	en	la	
memòria	 és	 la	 relació	 (basta	 mirar	 la	 nostra	 història:	 de	 les	 persones	 que	
recordem	que	ens	han	marcat	la	vida,	no	recordem	gaire	discursos,	recordem	com	
vivia...).	La	relació	que	tenim	amb	aquestes	persones	diversifica	el	valor	 i	el	
sentit	dels	continguts.	

18:55	h	

Vídeo:	El	autoengaño	de	una	vida	falsa	en	Facebook	 	 	 	 VIDEO	

19:00	h	

ESCOLTAR	LA	PARAULA	
	
+	 És	 important	 abans	 d’escoltar	 la	 Paraula	 crear	 un	 clima	 i	 un	 ambient	 de	 silenci	 en	
atenció	a	l’escolta	de	la	Paraula.	Podem	convidar-los	a	aixecar-se,	per	exemple.		
+	 El	 catequista	 pot	 concloure	 amb	 una	 petita	 reflexió	 conclusiva	 després	 d’escoltar	
l’Evangeli:		

Lectura	de	Paraula	de	Déu		

Carta	de	Sant	Pau	als	Romans	(Rom.	10,	8-17)	 	 	 	 	 TEXT	
	

«L'Escriptura	 diu:	La	 paraula	 és	 molt	 a	 prop	 teu;	 la	 tens	 als	 llavis,	 la	 tens	 al	
cor.	Aquesta	és	la	paraula	que	creiem	i	que	proclamem:	Si	amb	els	llavis	confesses	
que	 Jesús	 és	 el	 Senyor	 i	 creus	 en	 el	 teu	 cor	 que	 Déu	 l'ha	 ressuscitat	 d'entre	 els	
morts,	et	salvaràs.	Qui	creu	de	cor,	rep	la	justícia;	qui	confessa	amb	els	llavis,	obté	
la	salvació.	Diu	l'Escriptura:	Cap	dels	qui	creuen	en	ell	no	quedarà	confós.	[…]	Tots	
els	qui	 invoquin	el	nom	del	Senyor	se	salvaran.	Ara	bé,	com	podran	invocar-lo,	si	
no	 hi	 creuen?	 I	 com	 creuran	 en	 ell,	 si	 no	 n'han	 sentit	 parlar?	 I	 com	 en	 sentiran	
parlar,	 si	 ningú	 no	 l'anuncia?	I	 qui	 el	 podrà	 anunciar,	 si	 ningú	 no	 és	 enviat?	 […]	
Però	no	tots	han	acceptat	la	bona	nova	de	l'evangeli.	[…]	La	fe	ve,	doncs,	de	sentir	
la	predicació,	i	la	predicació	és	l'anunci	de	la	paraula	de	Crist.»	

19:05	h	

Reunió	amb	grups	petits		 	 	 			 	 	 	 									FULLES	
	
a)	Convidem	als	pares	a	compartir	les	preguntes:	
	

- Quin	et	pareix	que	és	el	missatge	que	ens	comunica	Jesús?	
- Te	pareix	que	escoltem	la	seva	Paraula	de	Déu:	l’Evangeli?	
- Perquè	diem	que	creiem	amb	Déu	si	mai	pregam	o	tenim	una	relació	personal	

amb	ell?	
	
Es	tracta	de	fer	una	posada	en	comú,	de	compartir	observacions,	dificultats	i	valoracions...	
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19:20	h	
Repartir	el	text	 	 	 	 	 	 	 	 	 TEXT	
Es	dona	fotocopiat	el	text	de	«LA	BONA	ESCOLTA»	perquè	s’ho	en	puguin	dur	a	casa	seva,	
ho	puguin	llegir	i	reflexionar.	

	
+	Una	bona	escolta	no	és	donar	raó	a	l’altre,	no	és	acontentar-lo,	sinó	entendre’l.	Per	
tot	el	temps	que	dura	l’escolta	(si	ho	vull	fer	bé)	he	d’impedir	al	meu	cervell	d’expressar	
els	meus	judicis	sobre	allò	que	l’altre	em	comunica,	perquè	aquests	judicis	em	limiten	la	
plena	i	perfecta	recepció	i	filtren	d’entrada	allò	que	jo	considero	bo	o	allò	que	considero	
dolent.	És	millor	intentar	posar-se	en	l’actitud	de	l’observador	atent	que	vol	entendre,	
descobrir	què	hi	ha	dins	l’ànim	de	l’altre,	usant	totes	les	arts	que	posseeix.	
	
+	Una	bona	escolta	no	és	simplement	sentir	amb	l’orella	les	paraules	que	l’altre	em	
diu.	 Sobretot	 perquè	 no	 sempre	 l’altre	 aconsegueix	 dir	 amb	 paraules	 allò	 que	 és	
exactament	el	pensament	i	l’estat	d’ànim.	De	fet,	en	moltes	discussions	sempre	es	diu:	
«No,	jo	no	volia	dir	això.	Volia	dir	una	altra	cosa.»	Les	paraules	no	sempre	expressen	bé	
el	problema	o	els	propis	sentiments.	Sentir	amb	l’orella	és	massa	poc.	Si	només	escolto	
les	paraules,	faré	una	escolta	molt	limitada.	
	
+	S’escolta	també	amb	els	ulls.	Quantes	coses	es	comuniquen	amb	la	mirada	i	amb	tot	
el	cos!	 I	quantes	coses	s’entenen	sols	amb	els	ulls!	Moltes	vegades	basta	mirar-se	per	
entendre’s.	Si	jo	no	miro,	si	jo	no	estic	atent	amb	la	mirada,	vol	dir	que	faig	una	escolta	
molt	limitada;	i	a	més,	no	asseguro	a	l’altre	que	l’estic	escoltant	realment.	Això	impedirà	
una	autèntica	comunicació	d’allò	que	l’altre	duu	dedins.	
	
+	S’escolta	també	amb	les	mans.	S’escolta	també	amb	el	cos:	qui	s’asseu	devora,	que	es	
presenta	 disponible,	 que	 et	 fa	 sentir	 que	 està	 devora...	 Tots	 els	 testimonis	 de	 bona	
escolta	han	evidenciat	la	importància	del	llenguatge	no	verbal:	tant	en	comunicar	com	
en	escoltar.	
	
+	Qui	no	escolta	bé	en	un	punt,	no	ho	sol	 fer	en	els	altres	punts.	Si	no	ho	 faig	amb	 la	
parella,	difícilment	ho	faré	amb	els	fills	(els	quals	lamentaran	molt	no	ser	entesos,	sobre	
tot	en	l’època	que	ja	se	n’adonen,	com	és	el	temps	de	l’adolescència),	ni	amb	els	parents,	
veïns,	col·legues,	alumnes,	pacients...	
	
+	I	tampoc	no	seré	un	bon	oient	de	Déu.	Potser	penso	que	escolto	 la	seva	Paraula	 i	
faig	la	seva	voluntat,	si	bé,	segurament	ho	estic	creient	des	del	meu	punt	de	vista,	i	estic	
fent	la	meva	voluntat.	
	
+	Avui	 hi	 ha	 una	 gran	necessitat	 de	 ser	 escoltat.	 Molts	 en	moments	 de	 crisi	 o	 de	
malaltia	van	a	parlar	amb	algú.	Sembla	que	necessiten	consells	o	receptes.	Però,	el	que	
necessiten	 sobretot	 és	 que	 els	 escoltin.	 I	 si	 bé,	 després	 de	 ser	 escoltat,	 el	 problema	
continua,	 sembla	més	petit,	o	bé	quasi	ha	desaparegut.	Han	estat	guarits	per	 l’escolta	
(escolta	terapèutica).	També	els	nostres	joves	necessiten	més	la	nostra	escolta	que	les	
nostres	solucions.	
	
+	 La	 bona	 escolta	 depèn	 de	mi.	 Jo	 som	 o	 no	 som	 capaç	 d’escoltar.	 És	 veritat	 que	
potser	ell	no	s’explica	bé	amb	les	paraules	o	no	parla	directe.	Però	tenim	tants	d’altres	
mitjans,	fins	i	tot	millors	que	la	paraula,	per	comunicar-nos!	Potser	ell	no	vol	parlar,	si	
bé,	 tu	et	pots	posar	en	disposició	d’observar-lo	 i	descobrir-lo.	Qui	estima	pot	escoltar	
allò	que	l’altre	no	diu!		
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TEMA	4	–	LA	FE	ES	UNA	TROBADA	
Diumenge	5	de	febrer	de	2017	-	18:00	Despertar	en	la	Fe	(A)	
	
FINALITAT	I	CONTINGUTS	
L’objectiu	de	la	trobada	d’avui	amb	els	pares	és	verificar	seriosament	la	identitat	i	

la	consistència	de	la	pròpia	experiència	de	fe.	
	
Ja	 a	 l’inici	 del	 nostre	 itinerari	 ens	 acostàrem	 a	 l’experiència	 antropològica	 i	

existencial	de	la	fe,	entesa	com	a	confiança	interpersonal.	Avui	volem	fer	una	passa	més	i	
aprofundir	l’experiència	relacional	en	la	seva	especificitat	de	fe	cristiana.	

	
Moltes	 vegades	 reduïm	 la	 fe	 únicament	 a	 la	 religiositat.	 Nosaltres	 intentarem	

presentar	la	vida	cristiana	com	un	encontre	viu	amb	Jesucrist,	present	en	l’Església.	
	
ESQUEMA	DE	LA	TROBADA	DE	PARES	I	MARES	
18:00	h	
Reunits	a	la	Sala	Cafarnaüm:	es	fa	un	cafetó,	té	i	repartir	algunes	galetes.	Després	

del	cafè	si	hi	ha	molts	de	pares	convé	que	un	grup	pugi	a	la	sala	del	rebedor	de	la	rectoria.	
	
18:15	h	
Presentació	del	tema	de	la	Fe	com	a	una	trobada	amb	Jesús	
FINALITAT	I	CONTINGUTS	
	

PROJECCIÓ	DEL	VÍDEO:	FE	Luz	que	ilumina	(Vídeo	sobre	la	FE)	 	 VIDEO	
	
18:30	h	
Dinàmica	inicial	 	 	 	 	 	 							CARTOLINES	
	
EL	JOC	DE	LES	CARTES	
	
1.-Primer	moment:	Presentem	una	cartolina	on	hem	escrit:	LA	FE	CRISTIANA.	A	

cada	un	dels	pares	 els	 donam	 tres	 targes	 en	blanc,	 que	hem	 retallat	 i	 preparat	 abans.	A	
cada	 una	 d’aquestes	 targes	 els	 convidem	 a	 escriure	 o	 a	 dibuixar	 una	 idea	 que	 els	
suggereix	la	frase	escrita	a	la	cartolina.	Han	d’expressar	una	idea	damunt	cada	tarja.	Això	
ho	fan	personalment.	

1	
2.-Segon	moment:	Una	 vegada	 haver	 acabat	 el	 treball	 personal	 es	 recullen	 les	

distintes	targes	amb	les	diverses	idees	expressades	i	es	formen	petits	grupets,	que	poden	
quedar	 a	 la	mateixa	 sala	 si	 les	 circumstàncies	ho	permeten	 (no	més	de	 tres	parelles).	A	
continuació	 es	mesclen	 les	 targes	 i	 es	 tornen	 a	 repartir	 de	 tal	manera	 que	 a	 cadascú	 li	
corresponguin	 novament	 3	 targes.	 L’acompanyant	 convida	 a	 tots	 els	 participants	 a	
ordenar	les	targes	que	tenen	a	la	mà,	segons	el	grau	d’identificació	amb	el	que	hi	ha	
expressat,	 segons	 la	 importància	que	dóna	a	cadascuna.	 I	 comencen	a	 fer	una	roda	en	el	
grup.	A	cada	volta	cadascú	haurà	d’eliminar	una	tarja,	explicant	a	la	resta	del	grup	per	què	
l’elimina.	Al	final,	cadascú	dels	participants	es	quedarà	amb	una	tarja.	

	
3.-Tercer	moment:	S’escriurà	a	la	pissarra	les	definicions	que	han	quedat	com	a	

les	 més	 importants.	 Si	 cal,	 cada	 participant	 explicarà	 per	 què	 s’ha	 quedat	 amb	 aquesta	
tarja.	Un	del	grup	expressa	a	tots	el	significat	de	les	cartes	que	han	quedat	finalistes.	

	
4.-Quart	 moment:	 El	 catequista	 fa	 la	 conclusió	 d’aquest	 moment	 remarcant	

alguns	aspectes	que	considera	suggerents	per	definir	què	és	la	fe	cristiana.	És	important	
que	el	catequista	en	aquest	moment	no	ho	vulgui	dir	tot,	o	 incloure	totes	les	cartes	en	la	
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seva	explicació.	El	que	és	important	és	que	parteixi	de	les	targes	per	deixar	algunes	coses	
clares.	És	per	això	que	se	li	demana	al	catequista	bastant	de	precisió.		

18:45	h	
ESCOLTAR	LA	PARAULA	
	
+	És	important	abans	d’escoltar	la	Paraula	crear	un	clima	i	un	ambient	de	silenci	en	

atenció	a	l’escolta	de	la	Paraula.	Podem	convidar-los	a	aixecar-se,	per	exemple.		
+	El	catequista	pot	concloure	amb	una	petita	reflexió	conclusiva	després	d’escoltar	

l’Evangeli:		
Lectura	de	Paraula	de	Déu		
Primera	carta	de	Sant	Pere	(1Pe	3,8-13)	 	 	 	 	 TEXT	
	
«Finalment,	viviu	tots	units,	tingueu	els	mateixos	sentiments,	estimeu	els	germans,	

sigueu	afectuosos	 i	humils;	no	 torneu	mal	per	mal,	ni	 injúria	per	 injúria;	ben	al	 contrari,	
beneïu,	ja	que	Déu	vos	ha	cridat	a	rebre	en	herència	una	benedicció.	Diu	l'Escriptura:	El	qui	
vol	estimar	la	vida	i	veure	dies	feliços,	que	guardi	la	llengua	del	mal,	que	no	diguin	res	de	fals	
els	seus	 llavis.	Que	es	decanti	del	mal	 i	 faci	el	bé,	que	busqui	 la	pau	i	procuri	aconseguir-la.	
Perquè	els	ulls	del	Senyor	vetllen	pels	justos,	està	atent	a	la	seva	pregària,	però	es	gira	contra	
els	malfactors.	Si	vos	preocupeu	de	fer	el	bé,	qui	vos	podrà	fer	cap	mal?	Més	encara,	si	heu	
de	 sofrir	 pel	 fet	 de	 ser	 justos,	 feliços	 de	 vosaltres!	No	heu	de	témer	l'altra	gent	ni	heu	de	
tremolar	 davant	 d'ells.	Reconegueu	 en	 els	 vostres	 cors	 el	 Crist	 com	 a	 Senyor;	 estigueu	
sempre	 a	 punt	 per	 a	 donar	 una	 resposta	 a	 tothom	 qui	 vos	 demani	 raó	 de	 la	 vostra	
esperança.	Però	 feu-ho	 suaument	 i	 amb	 respecte,	 mantenint	 la	 rectitud	 de	 consciència.	
Així	quedaran	confosos	els	qui	ara	vos	calumnien,	els	qui	vos	difamen	per	la	vostra	recta	
manera	de	viure	com	a	cristians.	Perquè	val	més	sofrir,	 si	aquest	és	el	voler	de	Déu,	per	
haver	fet	el	bé	que	no	pas	per	haver	fet	el	mal»	

	
18:50	h	

Comentari	en	gran	grup	
-Avui	dia	es	pot	posar	a	la	pràctica	la	vida	cristiana	que	ens	proposa	sant	Pere?	
-Quina	de	les	idees	citades	en	el	text	vos	pareix	la	més	important?	
	

18:55	h	
Projectar	el	vídeo	de	Cristina	Kaufmann:	Què	és	la	fe?	 	 	 	 VIDEO	
	
19:00	h	

Comentari	per	l’animador	
Fer	un	explicació	prèvia	entre:	pregar	vs	resar	(orar	vs	rezar)	
Pregar:	Posar-se	[una	persona]	mental	i	anímicament	davant	la	presència	de	Déu,	

d'una	divinitat,	d'un	sant,	etc.,	per	donar	gràcies	o	demanar	algun	favor,	o	simplement	en	
actitud	 contemplativa	 per	 establir	 en	 ell	 una	 relació	 d’amistat.	 Resar:	 Pronunciar	 una	
oració	dirigida	a	Déu,	a	una	divinitat,	a	un	sant,	etc.	resar	el	parenostre,	Ave	Maria,	etc.	
	

què	no	és	la	fe	cristiana?	
-	La	fe	cristiana	no	és	una	forma	de	religiositat	natural:	preg	quan	em	sent	perdut,	

perquè	tinc	problemes...,	esperant	que	Déu	me’ls	solucioni,	com	si	fos	el	geni	de	la	làmpada	
màgica.		

-	 Entenc	 la	 fe	 cristiana	 com	 una	 sèrie	 de	 ritus	 que	 convé	 complir	 per	 ser	 bona	
persona,	per	tenir	sort	en	la	vida.	

-	La	fe	és	un	conjunt	de	normes	ètiques	que	regulen	el	nostre	comportament.	
-	És	una	filosofia...	
-	Una	cosa	infantil...	
-	Una	realitat	irracional...	
-	Una	manera	d’explicar	el	que	no	és	explicable	 (és	un	 invent,	una	projecció	dels	
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homes...).	
-	El	nostre	esforç	per	trobar	Déu...	
	
què	és	la	fe	cristiana?	
-	La	fe	cristiana	és	un	encontre,	una	experiència,	una	aliança,	una	història	d’amor.	
-	Cal	ajudar	els	pares	a	descobrir	la	profunditat	de	l’experiència	de	la	fe,	des	de	la	

profunditat	de	la	seva	experiència	de	relació,	de	la	confiança	interpersonal...	
-	Creus	que	aquesta	vida,	la	vida	de	Jesús	de	Natzaret,	salva?	
-	 És	 clar	 que	 per	 ajudar	 els	 pares	 a	 entrar	 dins	 la	 història,	 el	 catequista	 l’haurà	

hagut	 de	 contemplar	 primer,	 en	 el	 seu	 silenci	 interior,	 en	 un	 moment	 d’intimitat	 amb	
Jesús,	escoltant	 la	seva	Paraula.	Aquesta	sessió	és	una	oportunitat	molt	 interessant	per	a	
l’aprofundiment	de	la	fe	del	mateix	catequista.	

-	Des	 d’aquí,	 és	 interessant	 destacar	 com	de	 l’encontre	 amb	 Jesús	 persones	molt	
concretes,	

com	nosaltres,	han	canviat	la	seva	vida.	Pensem	en	l’encontre	amb	el	centurió	(Mt	
8,	5-10),	la	història	de	Zaqueu	(Llc	19,1-10),	la	crida	de	Joan,	Andreu,	Simó,	Felip,	Natanael	
(Jo	1,35-51).	

	
Avui,	on	trobem	Jesucrist?	
-	Aquesta	és	la	pregunta	fonamental.	Convé	provocar	o	suscitar	el	diàleg.	
-	És	important	ajudar	els	pares	a	descobrir	que	trobam	Crist	en	la	nostra	vida,	en	el	

món	de	les	nostres	relacions	personals	(convé	posar-ne	exemples,	com	el	de	l’oratori	i	els	
nins),	i	des	d’aquí	podem	descobrir	Jesús	en	l’Església,	que	és	abans	que	res	«experiència	
de	 comunitat,	 de	 fraternitat,	 de	 relació...».	 Precisament,	 el	 que	 els	 estam	 oferint	 amb	
aquestes	trobades	és	experiència	de	relació	i	de	comunitat:	això	és	experiència	d’Església,	
en	la	qual	podem	trobar	Jesucrist.	

-	El	que	és	important	que	quedi	clar	és	que	l’encontre	amb	Jesús	sempre	passa	per	
l’encontre	amb	algú.	

-	Convidem	els	pares	que	s’atreveixin	a	parlar,	a	relacionar-se	amb	Jesús,	a	intimar	
amb	Ell.	

-	Fixem-nos	que	la	fe	cristiana	està	lluny	de	la	interpretació	individualista	de	la	fe,	
o	intimista-sentimental.	

-	És	 important	que	el	catequista	aprofiti	per	contar	 la	seva	experiència	de	 fe	 i	on	
ell/a	ha	trobat	Jesucrist.	

	
19:05	h	
Reunió	amb	grups	petits		 	 	 			 	 	 	 									FULLES	

S’obri	un	diàleg	en	el	grup	en	les	següents	preguntes:	
-	Què	entens,	ara,	per	fe	cristiana?	
-	Creus	que	la	relació	amb	Jesús	pot	aportar	alguna	cosa	a	la	teva	vida?		
-	Què	hi	pot	aportar?	
-	T’agradaria	descobrir	i	aprofundir	més	en	la	teva	experiència	de	fe,	entesa	com	a	

trobada	amb	el	Senyor?	
	

19:15	h	
Moment	de	treball	de	grup	
És	 un	 moment	 de	 diàleg	 entre	 tots.	 No	 és	 una	 posada	 en	 comú,	 sinó	 donar	

l’oportunitat	als	adults	que	expressin	el	que	han	sentit,	o	els	dubtes	que	els	ha	provocat	la	
sessió	d’avui...	

	
Proposta	de	l’animador	als	pares	
Escriure	una	carta	a	casa,	des	del	teu	cor,	adreçada	als	teus	fills,	relacionada	amb	

tot	el	que	has	vist	a	la	sessió,	el	perquè	creus	important	aquesta	catequesi,	què	és	el	que	et	
fa	ser	aquí,	què	cerques	per	als	fills...		



Parròquies de Sant Miquel de Llucmajor i Sant Jaume de s'Estanyol 
Plaça Santa Catalina Tomás, 6 - 07620 Llucmajor (Illes Balears) - Tel. 671 022 220 
cristiansdellucmajor@gmail.com - www.cristiansdellucmajor.com - Facebook: Cristians de Llucmajor - Twitter: @cristllucmajor 

ACOMPANYANTS DE PARES / 1 

TEMA	5	–	JESÚS	
Diumenge	12	de	març	de	2017	-	18:00	Despertar	en	la	Fe	(A)	
	
FINALITAT	I	CONTINGUTS	

Continuem	 aprofundint	 en	 el	que	vol	dir	 «Creure»,	 tenir	 fe,	 sobretot	 tenint	 en	 compte	
que	en	la	trobada	d’avui	celebrarem	l’entrega	del	CREDO	als	nins.	
	
Acostar-nos	a	la	persona	de	Jesús	de	Natzaret,	a	 Jesucrist,	que	ens	revela	Déu	Pare.	Es	
tracta	de	mostrar	la	nostra	passió	per	Jesús.	
	
El	 catequista,	 més	 que	 esforçar-se	 per	 ensenyar	 una	 doctrina	 sobre	 Jesús,	 hauria	 de	
demostrar	 la	 passió	 que	 sent	 per	 Jesús.	 Així	 com	 altres	 temes	 tractats	 eren	 més	
«teòrics»,	en	aquest	ha	de	quedar	patent	que	Jesús	és	el	que	ens	té	enamorats.	

	
ESQUEMA	DE	LA	TROBADA	DE	PARES	I	MARES	

	
18:00	h	

Reunits	a	la	Sala	Cafarnaüm:	es	fa	un	cafetó,	té	i	repartir	algunes	galetes.	Després	
del	cafè	si	hi	ha	molts	de	pares	convé	que	un	grup	pugi	a	la	sala	del	rebedor	de	la	rectoria.	

	
18:15	h	

Presentació	del	tema	de	la	trobada	amb	Jesús	
FINALITAT	I	CONTINGUTS	
	

18:30	h	
Dinàmica	inicial	 	 	 	 	 	 											CARTOLINES	
	

1.-Feim	 grupets	 petits	 (màxim	 de	 6	 persones).	 A	 cada	 grup	 se	 li	 donen	 targes	 de	 dos	
colors	 diferents	 (per	 exemple:	 grogues	 i	 blaves).	 I	 se’ls	 proposa	 un	 diàleg	 sobre	 Jesús.	
Entre	ells	parlaran	a	partir	de	les	preguntes	que	ja	llançàvem	a	la	introducció:	
	

•	Qui	és	Jesús,	què	en	saps	d’Ell?	Què	t’han	dit?	Què	és	el	que	més	admires	de	Jesús?	
	
Després	de	parlar-ne	un	poc	concloem	el	diàleg	escrivint	algunes	qüestions	a	les	targes	de	
colors.	Cada	grup	en	pot	omplir	una	o	dues	de	cada	color:	
	

•	A	les	de	color	groc	escrivim	el	que	més	admirem	de	Jesús.	
•	A	les	de	color	blau	hi	escrivim	el	que	ens	qüestiona	de	Jesús.	

	
2.-Feim	la	posada	en	comú	de	les	targes:	 un	 representant	de	 cada	grup	 les	explica.	El	
catequista	 haurà	 d’estar	 molt	 atent	 al	 que	 diuen,	 tant	 del	 que	 admiren	 com	 del	 que	 es	
qüestionen	de	Jesús.	
	
El	 catequista	 pot	 concloure	 que	 en	 aquesta	 trobada	 entrarem	 a	 guaitar	 un	 poc	 en	 la	
persona	de	Jesús,	i	serà	descobrint-lo	a	Ell,	a	poc	a	poc	en	la	vida,	que	anirem	trobant	un	
horitzó	de	resposta	a	les	preguntes	que	es	fan.	
	
18:45	h	

ESCOLTAR	LA	PARAULA	
	
+	És	important	abans	d’escoltar	la	Paraula	crear	un	clima	i	un	ambient	de	silenci	en	

atenció	a	l’escolta	de	la	Paraula.	Podem	convidar-los	a	aixecar-se,	per	exemple.		
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Lectura	de	Paraula	de	Déu:	Un	dia	en	la	vida	de	Jesús	
Evangeli	de	Sant	Marc	(Mc	1,21-39)	 	 	 	 	 TEXT	
	

«Després	van	anar	a	Cafarnaüm.	El	dissabte,	Jesús	entrà	a	la	sinagoga	i	ensenyava.	La	gent	
estava	admirada	de	la	seva	doctrina,	perquè	els	ensenyava	amb	autoritat	i	no	com	ho	feien	
els	mestres	de	la	Llei.	En	aquella	sinagoga	hi	havia	un	home	posseït	d'un	esperit	maligne,	
que	es	posà	a	cridar:	—Per	què	et	fiques	amb	nosaltres,	Jesús	de	Natzaret?	¿Has	vingut	a	
destruir-nos?	Ja	sé	prou	qui	ets:	el	Sant	de	Déu!	Però	Jesús	el	va	 increpar	dient:	—Calla	 i	
surt	d'aquest	home.	Llavors	l'esperit	maligne	el	sacsejà	violentament,	llançà	un	gran	xiscle	
i	en	va	sortir.	Tots	quedaren	molt	sorpresos	i	es	preguntaven	entre	ells:	—Què	és	tot	això?	
Una	doctrina	nova	ensenyada	amb	autoritat!	Fins	i	tot	dóna	ordres	als	esperits	malignes	i	
l'obeeixen!	I	la	seva	anomenada	s'estengué	de	seguida	per	tota	la	regió	de	Galilea.	Sortint	
de	la	sinagoga	arribaren,	acompanyats	de	Jaume	i	Joan,	a	casa	de	Simó	i	Andreu.	La	sogra	
de	Simó	era	al	llit	amb	febre,	i	ho	digueren	a	Jesús.	Llavors	ell	s'hi	acostà	i,	agafant-la	per	la	
mà,	la	va	fer	aixecar.	La	febre	va	deixar-la,	i	ella	es	posà	a	servir-los.	Al	vespre,	quan	el	sol	
s'havia	post,	 li	 anaven	portant	 tots	els	malalts	 i	 els	endimoniats.	Tota	 la	població	s'havia	
aplegat	davant	la	porta.	Ell	va	curar	molts	malalts	que	patien	diverses	malalties;	també	va	
treure	molts	 dimonis	 i	 no	 els	 deixava	 parlar,	 perquè	 sabien	 qui	 era.	De	 bon	matí,	 quan	
encara	era	fosc,	es	va	llevar,	sortí,	se	n'anà	en	un	lloc	solitari	i	s'hi	va	quedar	pregant.	Simó	
i	els	seus	companys	es	posaren	a	buscar-lo.	Quan	el	van	 trobar	 li	digueren:	—Tothom	et	
busca.	Ell	 els	 diu:	—Anem	 a	 altres	 llocs,	 als	 pobles	 veïns,	 a	 predicar-hi,	 que	 per	 això	 he	
vingut.	I	anà	per	tot	Galilea,	predicant	a	les	seves	sinagogues	i	traient	els	dimonis»	
	
18:50	h	
Comentari	en	gran	grup	

-	Quins	son	els	accents	en	la	jornada	de	Jesús?	
-	Quines	coses	vos	pareixen	més	importants?	

	
18:55	h	
Comentari	per	l’animador	
Intentant	descobrir	en	la	«jornada»	de	Jesús,	els	accents	que	posa	en	la	seva	vida.		
	
•	 Fixa’t	 que	 Jesús	 és	 un	 home	que	participa	 en	 la	pregària	a	 la	Sinagoga,	 on	 escolta	 la	
Paraula	de	Déu	i	aprèn	a	viure	des	d’aquesta	Paraula,	com	feim	nosaltres	a	catequesi.	
	
•	 Fixa’t	 en	 els	 qui	 porten	 a	 Jesús:	 endimoniats,	 malalts...	 Jesús	 és	 un	 home	 que	 es	 fa	
topadís	al	carrer.	No	resta	sempre	a	la	sinagoga.	La	seva	vida	no	fa	olor	de	sinagoga	o	de	
temple	(o	de	sagristia):	fa	olor	de	carrer.	És	l’home	que	es	troba	amb	els	més	febles	i	el	
seu	gest	o	la	seva	paraula	sempre	és	d’alliberació.	No	sols	predica,	fa,	actua...	
	
•	És	important	que	et	fixis	en	cada	una	de	les	trobades,	en	els	moviments	de	Jesús,	en	les	
seves	mirades,	en	el	seu	to	de	veu,	en	les	seves	mans...,	i	contempla	també	els	qui	es	troben	
amb	Ell	i	els	qui	l’envolten.	
	
•	Que	no	et	passi	per	alt	 la	porta	de	la	casa	de	Pere.	Al	verset	33	diu	«tota	 la	població	
s’havia	aplegat	davant	la	porta»...	Per	què	acudien	a	escoltar	o	a	veure	Jesús?...	La	porta	és	
un	 símbol	 de	 l’obertura	 de	 Jesús.	 La	 nostra	 comunitat	 no	 és	 Església	 de	 Jesús	 si	 no	 té	
«porta»;	la	meva	vida	no	és	vida	cristiana	si	no	té	«porta»...	
	
•	Un	detall	important	del	text	és	l’experiència	de	la	fraternitat,	que	es	diu	implícitament.	
Jesús	 comparteix	aquell	dia	amb	Pere,	Andreu	 i	 la	 seva	 família.	La	presència	de	 la	 sogra	
malalta	ens	ho	 recorda.	 Jesús	es	deixa	acollir	a	 casa	de	Pere.	Vet	aquí	un	altre	 tret	de	 la	
vida	de	Jesús.	
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•	I	no	t’oblidis	de	parar	molt	d’esment	al	moment	que	Jesús	s’aixeca	molt	de	matí,	encara	
feia	fosca	negra,	per	anar	a	un	lloc	solitari	a	pregar.	Jesús	és	l’home	espiritual,	que	intima	
amb	el	Pare	del	Cel,	que	prega,	que	comparteix	tota	la	seva	vida	amb	el	Pare	Déu.	
	
Dimensions	de	la	vida	de	Jesús,	dimensions	que	són	les	pròpies	del	cristià:	

-	Sinagoga-Escolta	de	la	Paraula	
-	Fraternitat-Comunitat	
-	Acollida	als	més	febles	
-	Pregària-silenci...	
	

19:05	h	
Moment	de	baixada	a	la	Capella	de	la	rectoria	
A	 partir	 de	 tot	 el	 que	 hem	 parlat	 de	 Jesús	 de	 Natzaret,	 ja	 des	 de	 l’inici	 de	 la	 trobada,	
convidem	els	pares	a	reflexionar	amb	dues	preguntes,	i	a	fer	un	gest:	
	
1.-Preguntes:		

-	Què	és	el	que	més	 t’agrada	o	 t’agradaria	 incorporar	a	 la	 teva	vida	de	 la	vida	de	
Jesús?	

-	Què	t’agradaria	incorporar	a	la	teva	jornada	de	cada	dia,	de	la	jornada	de	Jesús?	
	
2.-Gest:	 Estic	 convençut	 que	 Jesús	 ens	 fa,	 et	 fa,	 una	 proposta.	 A	 partir	 de	 les	 nostres	
vivències	i	de	la	Paraula	de	Déu,	podem	intuir	que	ens	diu:		
	

«T’estimo!	M’agradaria	que	acceptessis	viure	amb	mi.	T’ofereixo	el	que	som	i	tinc;	
ho	vull	compartir	tot	amb	tu.	Sé	que	ets	lliure	i	autònom	(sempre	he	volgut	que	ho	
siguis),	 que	 tens	 el	 teu	 propi	 projecte	 de	 vida	 i	 la	 teva	 dinàmica	 de	 creixement.	
Però,	 perquè	 t’estimo	 i	 perquè	 tens	 un	 gran	 valor	 per	 a	 mi,	 et	 vull	 ajudar.	
M’agradaria	viure	i	treballar	amb	tu.	Estàs	interessat	a	unir	el	teu	projecte	al	MEU	
PROJECTE	de	vida	eterna	per	a	la	humanitat?	Et	necessito	per	dur-lo	a	terme!	Vols	
viure	i	treballar	amb	mi?”	

	
•	El	gest	consistiria	o	bé	que	el	catequista	convides	a	fer	un	moment	de	silenci	a	cada	un	
dels	pares	que	participen	en	 la	 trobada	 i	 els	 convides	a	escoltar	al	 seu	 interior	aquestes	
paraules	 de	 Jesús	 que	 representen	 la	 seva	 proposta	 (en	 aquest	 cas	 les	 llegiria	 el	
catequista).	
	
•	Moment	personal	de	silenci	 (millor	 si	està	acompanyat	d’una	musiqueta	de	 fons).	És	
important	que	els	pares	es	preguntin	què	senten	o	com	se	senten	quan	escolten	aquesta	
proposta.	Encara	que	ens	 costi,	 cal	 animar	els	pares	a	 fer	aquest	gest,	que	 s’atreveixin	a	
parlar	amb	Jesús,	a	escoltar-lo.	Per	això	el	catequista	s’ha	d’atrevir	a	proposar-ho.	
	
•	Fixem-nos	que	el	moment	personal	té	molta	d’importància.	Encara	que	als	pares	els	costi	
aquest	 moment,	 no	 podem	 deixar	 de	 proposar-los	 amb	 insistència	 que	 el	 visquin	 en	
silenci,	perquè	precisament	en	el	moment	que	vivim	de	tants	de	renous	i	estrès,	els	hem	
d’educar	(també	als	adults)	a	passar	gust	del	silenci.	
	
•	Es	 tracta	de	 fer	un	moment	conclusiu	de	posada	en	comú	de	 tot	el	que	han	viscut	a	 la	
sessió.	
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TEMA	6	–	DECIDIR	JUNTS	
Diumenge	30	d’abril	de	2017	-	18:00	Despertar	en	la	Fe	(A)	
	
FINALITAT	I	CONTINGUTS	

Ajudar	 els	 pares	 a	 descobrir	 el	 mode	 propi	 de	 decidir	 junts,	 per	 tal	 de	 fer	 d’aquesta	
experiència	un	esdeveniment	de	comunió	sincera.	
	
El	procés	de	 la	decisió	en	comú	és	alhora	 important	 i	 complex.	Es	 tracta	de	comprendre	
que	 la	 unitat	 s’aconsegueix	 instaurant	 un	 procés	 decisional	 que	 eviti	 decisions	
individuals,	delegades	o	prepotents.	
	
Tant	el	pare	com	la	mare	hauran	de	ser	conscients	que	decidir	bé	coincideix	a	decidir	el	
bé	de	 la	parella	 i	 de	 la	 família,	 i	 no	 cercar	 simplement	 el	 bé	 propi	 o	 únicament	 el	 de	
l’altre.	
	
Només	 la	 decisió	 que	 cerca	 el	 bé	 de	 la	 família	 és	 una	 decisió	 justa,	 no	 aquella	 que	 es	
conforma	amb	mediacions	i	compromisos.	El	bé	de	la	família	o	de	la	parella	comprèn	el	bé	
de	cadascú	i	el	transcendeix.	
	
Pot	passar	que	sembli	que	es	tracta	d’un	tema	que	té	poc	a	veure	amb	la	fe:	el	que	passa	és	
que	moltes	de	vegades	hem	d’assumir	que	en	els	nostres	ambients	d’Església	parlem	molt	
de	diàleg	i	comunió,	però	mirem	com	decidim...?	Creis	que	no	té	a	veure	amb	la	fe?	

	
ESQUEMA	DE	LA	TROBADA	DE	PARES	I	MARES	

	
18:00	h	

Reunits	a	la	Sala	Cafarnaüm:	es	fa	un	cafetó,	té	i	repartir	algunes	galetes.	Després	
del	cafè	si	hi	ha	molts	de	pares	convé	que	un	grup	pugi	a	la	sala	del	rebedor	de	la	rectoria.	

	
18:15	h	

Presentació	del	tema	d’aprendre	a	decidir	junts	
FINALITAT	I	CONTINGUTS	
	

18:30	h	
Dinàmica	inicial	 	 	 	 	 	 												 	 CARTOLINES	
Es	 tracta	de	decidir	 individualment	 i	posicionar-se	per	una	de	 les	paraules	que	es	vagin	
proposant.	 S’han	 de	 posar	 uns	 a	 la	 dreta	 i	 els	 altres	 a	 l’esquerra,	 no	 pot	 quedar	 ningú	
enmig,	segons	la	paraula	a	què	s’adhereixin.	Per	exemple:	Barça	o	Madrid	(Barça	a	la	dreta,	
Madrid	 a	 l’esquerra)	 i	 així	 en	 tots.	 Una	 vegada	 posicionats	 en	 cada	 proposta	 es	 tornarà	
enmig.	 La	 finalitat	 és	 veure	 com	 en	 la	 vida	mateixa	 un	 va	 decidint	 i	 té	 raons	 per	
prendre	aquestes	decisions	que	el	defineixen.	Vos	proposem	aquesta	llista:	
	
1.	Barça	o	Madrid	 	 	 2.	Muntanya	o	platja	 	 3.	Esport	o	música	
4.	Pel·lícula	d’acció	o	romàntica	 5.	Col·legi	concertat	o	públic	 6.	TV3	o	Tele	5	
7.	Autoritat	o	poder	 	 	 8.	Arròs	i	porcella	o	torrada	 9.	Novel·la	o	història		
10.	«Sálvame»	o	«Atrapa	un	millón»		 11.	Lliure	o	esclau	 	 12.	Feina	o	família	
13.	Conflicte	o	diàleg	 	 	 14.	Amistat	o	família	 	 15.	Ser	o	donar	
16.	Veritat	o	correcció	política		 17.	Confiança	o	control	 18.	Jesús	o	valors	
19.	Ajudar	la	gent	o	anar	a	missa	 20.	Control	o	responsabilitat	
21.	Solidaritat	o	espiritualitat	 	 22.	Batejar	l’infant	o	esperar	que	decideixi	
23.	Menjar	per	viure	o	viure	per	menjar	
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18:45	h	
ESCOLTAR	LA	PARAULA	
+	És	important	abans	d’escoltar	la	Paraula	crear	un	clima	i	un	ambient	de	silenci	en	

atenció	a	l’escolta	de	la	Paraula.	Podem	convidar-los	a	aixecar-se,	per	exemple.		
	

Lectura	de	Paraula	de	Déu:	Un	dia	en	la	vida	de	Jesús	
Evangeli	de	Sant	Lluc	(Llc	14,28-32)	 	 	 	 	 TEXT	
«¿Qui	de	vosaltres,	si	vol	construir	una	torre,	no	s'asseu	primer	a	calcular-ne	les	despeses	i	
veure	si	té	recursos	per	a	acabar-la?	Altrament,	si	posava	els	fonaments	i	no	podia	acabar	
l'obra,	 tots	 els	 qui	 ho	 veurien	 començarien	 a	 burlar-se	 d'ell		dient:	 "Aquest	 home	 va	
començar	a	construir	però	no	ha	pogut	acabar."	O	bé,	quin	rei,	 si	va	a	 la	guerra	a	 lluitar	
amb	un	altre	rei,	no	s'asseu	primer	a	decidir	si	amb	deu	mil	homes	pot	fer	front	al	qui	ve	
contra	ell	amb	vint	mil?	I	si	veu	que	no	pot,	enviarà	una	ambaixada	a	demanar	la	pau	quan	
l'altre	encara	és	lluny»	
	
En	qualsevol	projecte	cadascú	és	cridat	a	estudiar	preventivament	la	situació,	per	decidir	
de	manera	conscient	i	realista.	També	el	Mestre	demana	als	seus	deixebles	de	valorar	com	
i	si	volen	implicar-se	en	el	seu	seguiment.	El	camí	del	matrimoni	i	de	la	família	exigeix	unes	
determinades	 actituds	 interiors	 per	 arribar	 a	 compartir	 metes	 comuns	 i	 fonamentals.	
Pensem	 també	 en	 situacions	 de	 parelles	 en	 dificultats,	 que	 a	 tots	 ens	 pot	 passar,	 és	
important	 que	 cada	 un	 dels	 dos	 es	 confronti	 a	 partir	 de	 la	 seva	 situació	 vital,	 com	 per	
exemple	l’educació	dels	fills,	el	grau	de	comunicació	que	hi	ha	entre	ells...	
	
18:50	h	
Moment	personal.	Cadascú	reflexiona	a	partir	de	les	preguntes	següents:	

-	Quines	 coses	provoquen	a	 la	nostra	 família	 –a	 la	nostra	parella–	dificultats	per	
decidir?	

-	Quin	dels	dos	(pare-mare)	pren	decisions,	generalment?	
-	Cadascú	de	nosaltres	té	el	propi	sector	en	el	qual	decideix?	
-	Qui	de	nosaltres	arriba	més	fàcilment	a	decidir?	Això	com	afecta	la	nostra	relació?	
-	Tornem	normalment	sobre	les	decisions	preses?	
-	Valorem	com	una	cosa	important	decidir	junts,	com	a	pare	i	mare?	
-	 Què	 hauríem	 de	 fer	 concretament	 per	 millorar	 la	 nostra	 capacitat	 de	 decidir	

junts?	
	
19:00	h	
Moment	de	grup	petit:	de	posada	en	comú	
És	 important	 que	 en	 aquest	 moment	 tothom	 se	 senti	 molt	 còmode	 i	 amb	 la	 llibertat	
d’expressar	el	que	vulgui,	però	el	que	sí	que	seria	interessant	que	comentessin	és	la	part	
final:	quins	serien	els	elements	fonamentals	que	s’han	de	tenir	en	compte	a	l’hora	de	
prendre	una	decisió	en	família?	
	
-	En	aquest	moment	de	posada	en	comú	és	important	que	el	catequista	estigui	molt	atent,	
moderi	el	diàleg	i	vagi	concretant	alguns	elements	fonamentals	que	constitueixen	l’estil	de	
prendre	decisions	dels	cristians.	
-	 Cal	 tenir	molt	 en	 compte	que	no	podem	deixar	de	 fer	un	 comentari	 des	de	 la	 vivència	
cristiana.	
-	 És	 important	 que	 remarquem	 que	 aquesta	 manera	 de	 decidir	 junts	 és	 una	 manera	
concreta	de	viure	la	comunió	i	l’amor	en	família.	Pensem	que	la	comunió	i	el	diàleg	no	són	
belles	 paraules	 per	 fer	 sermons	 i	 meditacions:	 es	 tracta	 d’un	 estil	 de	 relació	 que	 té	 un	
perfil	molt	concret	que	de	vegades	es	dóna	en	família	i	de	vegades	no.		
	
19:15	h	
Projecció	del	vídeo:	L’hora	dels	indecisos.	
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TEMA	7	–	LA	FAMÍLIA	EN	LA	PREGÀRIA	
Diumenge	28	de	maig	de	2017	-	18:00	Despertar	en	la	Fe	(A)	
	
FINALITAT	I	CONTINGUTS	

	
Convidar	les	famílies	a	obrir	la	mirada	cap	a	l’horitzó	de	la	pregària	en	comú	i	de	família,	
oferint-los	algunes	indicacions	concretes	per	fer-ne	experiència.	
	
La	pregària	se	situa	en	la	vida	de	la	parella	i	de	la	família	cristianes	com	un	moment	fontal	
d’espiritualitat.	 És	 un	 espai	 per	 a	 descobrir	 el	 Déu	 que	 ens	 acompanya	 en	 la	 vida	
quotidiana.	
	
Normalment	 les	 famílies	no	preguen	 juntes	 i	 per	 això	 tenen	necessitat	de	descobrir	que	
aquesta	és	una	possibilitat	molt	adequada	per	a	elles.	Reflexionant	sobre	la	importància	de	
la	 pregària	 intentarem	 concentrar-nos	 en	 la	 pregària	 domèstica	 fent-ne	 descobrir	 els	
valors	i	les	dificultats.	
	
Amb	els	nins	 treballarem	 la	pregària	de	 Jesús,	 i	 en	 la	celebració	que	 farem	tots	 junts	els	
entregarem	el	Parenostre.	
	
No	 podem	 oblidar	 que	 el	 que	 intentem	 a	 la	 catequesi,	 especialment	 a	 l’Oratori,	 no	 és	
només	 donar-los	 doctrina,	 sinó	 sobretot	 iniciar-los	 en	 una	 experiència	 de	 vida	
cristiana	(en	una	pràctica),	i	la	pregària	n’és	una	dimensió	fonamental.	El	que	intentem	és	
motivar	i	provocar	que	les	famílies	es	llancin	a	provar	de	pregar.	
	

ESQUEMA	DE	LA	TROBADA	DE	PARES	I	MARES	
	
18:00	h	

Reunits	a	la	Sala	Cafarnaüm:	es	fa	un	cafetó,	té	i	repartir	algunes	galetes.	Després	
del	cafè	si	hi	ha	molts	de	pares	convé	que	un	grup	pugi	a	la	sala	del	rebedor	de	la	rectoria.	

	
18:15	h	

Presentació	del	tema	d’aprendre	a	pregar	en	família	
FINALITAT	I	CONTINGUTS	
Fer	un	explicació	prèvia	entre:	pregar	vs	resar	(orar	vs	rezar)	

	
Pregar:	Posar-se	[una	persona]	mental	 i	anímicament	davant	 la	presència	de	Déu,	d'una	
divinitat,	d'un	sant,	etc.,	per	donar	gràcies	o	demanar	algun	favor,	o	simplement	en	actitud	
contemplativa	 per	 establir	 en	 ell	 una	 relació	 d’amistat.	 Resar:	 Pronunciar	 una	 oració	
dirigida	a	Déu,	a	una	divinitat,	a	un	sant,	etc.	resar	el	parenostre,	Ave	Maria,	etc.	

	
18:30	h	
Dinàmica	inicial	 	 	 	 	 	 												 	 	 VIDEO	
Projecció	del	vídeo	de	Cristina	Kauffman	
	
Són	retalls	extrets	d’un	documental	sobre	la	vida	d’aquesta	dona,	Cristina	Kaufmann,	que	
va	 néixer	 a	 Suïssa	 i	 va	 morir	 a	 Mataró	 el	 2006	 essent	 monja	 de	 la	 congregació	 de	
Carmelites	descalces.	El	vídeo	està	dividit	en	tres	talls:	
	

•	0	-	6,40	=	la	vida	és	una	obra	d’art	
•	18,50	-	20,50	=	la	comunicació	és	molt	important	
•	24,00	-	34,00	=	oració	i	relació	amb	Déu	
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El	que	pretén	 aquesta	 visió	 és	mostrar	 als	pares	que	per	 aprendre	 a	pregar	 cal	 que	 ens	
fiem	d’algú	altre,	un	que	 ja	en	sàpiga.	Aquesta	és	 la	dinàmica	de	 la	 tradició	de	 l’Església:	
uns	ens	mostren	el	Senyor	i	després	nosaltres	ens	incorporem	a	aquesta	amistat	(és	com	
totes	 les	 relacions	 que	 anem	 fent	 durant	 la	 vida,	 tot	 i	 que	 aquesta,	 per	 ser	 amb	Déu	 és	
peculiar,	i	per	això	correspon	al	més	profund	de	la	persona).	
	
Explicació	de	l’animador	abans	de	veure	el	vídeo:	
	

1.	El	primer	que	veurem	és	que	ella	contempla	la	vida	com	una	obra	d’art	bella.	
Els	pares	també	poden	experimentar	la	bellesa	de	l’harmonia	de	la	vida	dins	el	dia	
a	dia	de	la	família	i	sentir-se	una	obra	d’art.	
	
2.	El	segon	és	veure	que	la	comunicació	és	important.	La	persona	necessita	poder	
obrir-se	gratuïtament	amb	les	seves	circumstàncies.	Els	pares	poden	veure	com	és	
important	cuidar	tots	els	tipus	de	comunicació	dins	la	família.	
	
3.	El	tercer	és	que	la	pregària	és	un	tracte	d’amistat	amb	Déu	que	sabem	que	ens	
estima	 i	 també	 pregar	 és	 com	 un	 viatge	 diví	 en	 el	 qual	 ens	 hi	 esperen	 grans	
aventures	personals.	
	
4.	Quart,	 podem	veure	 què	 és	el	més	 important	de	 la	 seva	 relació	 amb	Déu.	És	
sentir-se	estimada	tal	com	és.	Aquí	els	pares	han	de	veure	que	l’amor	que	viuen	
dins	la	família	és	la	forma	que	Déu	té	per	estimar-los.	
	
5.	 Per	 acabar	 podem	 veure	 per	 a	 què	 serveix	 la	 fe	 a	 l’hora	 de	 viure	 la	 vida	
particular.	Dóna	un	sentit	i	una	orientació	nova	a	tot	el	que	vius.	

	
18:45	h	
Comentar	el	vídeo	i	les	impressions	que	els	pares	han	tingut	

-	Reaccions,	emocions	que	els	ha	produït	el	vídeo?	
-	Com	s’imaginaven	la	pregària?	
-	Quina	ha	estat	la	paraula	que	els	ha	impressionat	més?	

	 	
18:50	h	
Comentari	de	l’animador	
Vet	 aquí	 algunes	 pistes	 que	 ens	 poden	 ajudar	 a	 comprendre	 i	 a	 ajudar	 a	 descobrir	 la	
bellesa	i	la	importància	de	la	pregària	
	
•	És	molt	 important	que	presentem	aquesta	sessió	enllaçant-la	amb	l’anterior:	si	la	fe	és	
relació	amb	 Jesús,	 la	pregària	és	 la	mediació,	 és	 la	via	que	ens	possibilita	aquesta	
relació	íntima,	profunda,	amb	Jesús.	
	
•	 Convé	 tenir	 clar	 que	 moltes	 de	 vegades	 quan	 parlem	 de	 la	 «pregària»	 ens	 referim	
únicament	a	pregàries,	a	dir	o	fer	oracions.	Per	això	és	molt	important	ajudar	els	pares	i	
mares	 a	 superar	 una	 idea	 equivocada	 de	 pregària	 que	 es	 redueix	 a	 fórmules	 i	
pràctiques.	
	
•	L’important	és	explicar-los	que	la	pregària	cristiana	és	deixar	actuar	Jesús	en	el	propi	
cor	i	en	la	pròpia	vida.	I	sols	així,	quan	la	pregària	és	autèntica,	tota	la	vida	de	la	família	
és	 il·luminada.	 Unir	 fe	 i	 afectes,	 vida	 humana	 i	 vida	 divina,	 vet	 aquí	 la	 bellesa	 de	 la	
pregària.	
	
•	El	perill	més	gran	és	aquell	de	pensar	que	la	pregària	consisteix	a	demanar	a	Déu	els	
nostres	 desitjos	 i	 únicament	 presentar-li	 les	 nostres	 necessitats.	 Per	 això	 tantes	
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frustracions	 de	 cristians	 que	 han	 pregat	 per	 algunes	 necessitats	 seves	 i	 s’han	 sentit	
oblidats	i	abandonats	per	Déu.	
	
•	 En	 realitat	 la	 pregària	 és	 fiar-se	 de	Déu,	 deixar	 que	 Déu	 actuï	 dins	 la	 nostra	 vida	 i	
demanar-li	que	puguem	estar	en	profunda	sintonia	amb	la	seva	voluntat.	
	
•	 La	pregària	 és	una	mirada	profunda	 i	 amorosa	de	 la	 realitat	 i,	 per	 tant,	 és	una	actitud	
autènticament	humana.	
	
19:00	h	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TEXT	
Moment	de	baixada	a	la	Capella	de	la	rectoria	
A	partir	de	tot	el	que	hem	parlat	sobre	la	pregària	a	Jesús	de	Natzaret,	convidem	
els	pares	a	pregar,	sobre	un	text:	El	conte	dels	dos	bessons	
	
«Ja	 sabeu	 aquella	 anècdota	 de	 dos	 germanets	 bessons	 que	 eren	 a	 una	 església	
pregant.	Quan	sortien	es	trobaren	el	capellà,	que	era	també	assegut	a	un	banc.	Ell	
els	demanà:		

— Què	fèieu	ara?;	ells	responen:		
— Estàvem	pregant...		
— Ah	–diu	el	capellà–,	i	què	li	demanàveu	a	Jesús?	Un	d’ells	respongué:		
— Jo	 li	 he	 demanat	 que	 aprovi	 l’examen	 de	 matemàtiques,	 que	 dissabte	

puguem	guanyar	el	partit	de	futbol,	i	que	el	meu	padrí	es	posi	bé...;	l’altre,	en	
canvi,	va	dir:		

— Jo	 li	 he	 demanat	 simplement	 que	 m’estimi	 i	 que	 estigui	 amb	 mi	 perquè	
pugui	 fer	 bé	 els	 exàmens,	 perquè	 pugui	 jugar	 bé	 el	 partit,	 i	 perquè	 pugui	
estar	devora	el	meu	padrí	i	transmetre-li	estimació...»	

	
El	segon	pas	es	convidar	als	pares	a	agafar	un	ciri	encendre-lo	i	dir	en	veu	alta	el	noms	dels	
seus	fills	posant	al	davant:	Gràcies	Senyor.	A	mode	d’exemple:	Gràcies	Senyor	per	en	N/.	i	
en	N/.	
	
19:25	h	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TEXT	
Repartir	el	text:	PISTES	MÉS	CONCRETES	PER	A	UN	PETIT	PROJECTE	DE	PREGÀRIA	
EN	FAMÍLIA	
	
•	Trobar	el	temps,	 al	matí	o	al	vespre,	per	 llegir	en	parella	 la	Paraula	de	Déu	 (suggerir	
l’evangeli	del	dia	o	del	diumenge).	
	
•	A	cada	casa	cercar	el	«racó	de	Jesús»,	amb	la	Bíblia	o	alguna	imatge	significativa.	
	
•	Beneir	la	taula.	
	
•	Acompanyar	els	 fills	 en	 la	pregària	de	 la	nit,	 donant-los	 la	benedicció	amb	un	simple	
signe	de	la	creu	al	front.	
	
•	Practicar	la	pregària	a	la	porta.	Penjar	cada	dia	o	cada	setmana	una	frase,	un	dibuix	o	
un	valor	perquè	pares	i	nins	hi	reflexionin.	
	
•	Transformar	en	pregària	les	diverses	ocasions	de	festa	i	de	memòria	de	la	família,	fent-hi	
entrar	també	els	problemes	del	món	dins	l’oració.	
	
•	Valorar	molt	les	etapes	religioses	(baptisme,	aniversaris,	dols,	etc.),	de	la	família.	
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•	 Viure	 l’eucaristia	 dominical	 junts,	 valorant	 alguns	 signes	 domèstics	 durant	 l’any	
litúrgic.	
	
•	Fer	alguna	peregrinació	a	un	santuari	marià.	
	
Aquesta	 llista	 no	 ens	 ha	 de	 fer	 caure	 en	 l’error	 de	 pensar	 que	 la	 pregària	 està	 feta	 de	
pregàries;	però	el	que	intentem	sobretot	és	fer	present	dins	el	teixit	de	la	vida	quotidiana	
la	presència	constant	del	Senyor.	
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