
  

 

 

 

 

 

 

 

Aquest dibuix representa els cinc 

diumenges de Quaresma i el de 

Rams. De manera especial, 

anirem a missa cada setmana i 

Mn. Anton, a l’acabar, ens 

donarà el dibuix corresponent a 

l’explicació que ens ha fet de 

l’Evangeli. L’enganxarem al lloc 

que li correspongui. Aquesta 

primera setmana ha estat 

l’Evangeli de Sant Lluc ( Lc 4, 1-

13). El representem amb unes 

balances. En un plat hi ha les 

riqueses i coses superficials que 

ens condicionen alguna vegada i 

a l’altre plat hi ha un gran cor. A  

la nostra vida ha de pesar més 

tenir un gran cor.  

Per això ens hi prepararem... 

 

Així hem començat aquest temps tan important amb els nens i nenes de la Catequesi 

Parroquial. 

Vam encetar aquest camí dimecres passat, dia 10:  Dimecres de Cendra. Tots els nens i 

nenes de la catequesi, juntament amb els familiars, a les 6 h de la tarda, van anar a 

l’església i Mn. Anton els va explicar què significava Dimecres de Cendra. Ens va fer la 

imposició de la cendra. Per a molts, era la primera vegada i va ser molt interessant. Vam 

començar a esquinçar accions negatives que sovint fem, ja que Quaresma és temps de 

renovació i hem d'intentar millorar la nostra actitud. 

Vull conèixer Jesús, 

Per això vaig a la catequesi. 

Quaresma, camí cap a la Pasqua 



Dilluns 15 de febrer 

Primera sessió de Catequesi  

Nens i nenes de 2n curs 

Demà dimarts, nens i nenes 

de 1r 

Com ens preparem perquè el 

platet d’aquestes balances 

que pesi  més sigui el del 

gran cor? 

Doncs amb la nostra amiga 

l’Àvia Quaresma, que ve 

carregada amb set potes 

d’actituds negatives. Cada 

setmana li’n traiem una i la 

substituïm per una acció 

positiva. Aquesta setmana li 

hem tret la pota de la 

MANDRA i l’hem substituïda per l’acció: T’AJUDO. Cada nen i 

nena es proposa dir diàriament  aquesta frase i complir-la. Com 

que sols ens costa molt, demanarem l’ajuda a la Mare de Déu, 

resant  cada dia a l’aixecar-nos un Avemaria. 

Amb aquestes activitats, doncs, hem començat la Quaresma 

els nens i nenes de la catequesi Parroquial.  

Amb ganes..., amb entusiasme..., si comencem a tenir un bon 

cor des de ben joves, començarem a millorar una mica el 

nostre món. 

Ànims, nens i nenes de la catequesi:  millorar 

aquest món està a les vostres mans. Comencem-

hi ja! 

 

 
Vull conèixer Jesús, 

Per això vaig a la catequesi. 



Una altra activitat que hem començat ha estat  aquesta: 

 Cada setmana portarem informació d’aquests 

personatges que van viure i participar en la 

Passió de Jesús. 

 

 

 

Vull conèixer Jesús, 

Per això vaig a la catequesi. 


