Catequesi en Família i a casa

Diumenge de Rams

SIC

Hola famílie s!

Des del SIC (Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les
Illes Balears) hem pensat que, durant aquests dies que no podreu
sortir a jugar al carrer, necessitareu algun recurs per continuar amb
el procés catequètic que havíem començat amb els vostres ﬁlls i ﬁlles.
Es tracta dʻun recurs per fer la catequesi en família, vàlid tant si els
vostres ﬁlls són dʻuna edat o una altra ja que a casa no els podem
separar per edats, adaptat a lʻespai de casa, i orientat a comprendre
i viure lʻEvangeli del Diumenge que vindrà.

Oratori

2
L’entrada de Jesús a Jerusalem (mt 21,1-11)

Ens trobem a l’espai
que hem destinat per
poder fer la pregària
amb família.

Ens asseiem
en rotllana
i saludem
a Jesús.

Oratori
1.- Saludem a Jesús

Ja sabem que Jesús no el veiem, però hi és, està present en el
nostre cor, al nostre costat, enmig nostre, en el germà... també i
molt important en el Sagrari.
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Oratori
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Sabeu per què hi és Jesús al Sagrari?... Doncs, el diumenge quan
anem a missa, oi que hi ha persones de totes les edats, infants, joves,
grans, padrins i padrines...? Ja sabeu que quan les persones es fan
grans les seves forces minven i potser algunes no poden anar a la missa, però elles tenen moltes ganes de rebre a Jesús dins el seu cor. Què
és fa quan hi ha algú malaltet que no pot sortir de casa i li agradaria
rebre la comunió o sigui a Jesús? Es quan el mossèn, el diaca o una
persona designada, va al Sagrari, pren el cos de Crist i el posa en una
capseta que es diu «pixis» per portar-lo a aquesta persona malalta, i ho
fa ﬁns que és posa bona i pot tornar a la missa amb la comunitat.

Oratori

5

També hi és Jesús al Sagrari perquè li puguem fer companyia i li puguem
explicar les nostres coses, quan anem a fer pregària, o també perquè
l’anem a visitar. Normalment el lloc on hi ha el Sagrari és la capella del
Santíssim. Pensem que Jesús sempre vol estar amb nosaltres, per això
s’ha quedat en forma de pa, perquè tots els poguéssim tenir.

Oratori
Hem saludat a Jesús i ara cantarem un cant demanant la força
del seu Esperit per tal que ens ajudi a entendre i guardar al cor la
Paraula que avui llegirem.

Cant:
«Vine esperit sant, vine, vine» CD Cantem amb Jesús de Cor Nou
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Oratori
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2.- Llegim la Paraula, (Mt 21, 1-11)

( El pare o la mare.. llegeixen la lectura, estiguem atents)

Quan eren prop de Jerusalem, arribaren a Betfagé, a la muntanya
de les Oliveres. Allà Jesús envià dos deixebles amb aquest encàrrec: «Aneu al poble d’aquí al davant, i trobareu tot seguit una
somera fermada, amb el seu pollí. Deslligueu-la i porteu-me’ls. Si
algú us deia res, responeu-li que el Senyor els ha de menester,
però els tornarà de seguida».



Oratori
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Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta: «Digueu a la ciutat de Sió: Mira, el teu rei fa humilment la seva entrada, muntat en una somera, en un pollí, ﬁll d’un
animal de càrrega».
Els deixebles hi anaren, feren el que Jesús els havia manat, portaren la somera i el pollí, els guarniren amb els seus mantells, i ell hi
pujà. Molta gent entapissava el camí amb els seus mantells, altres
tallaven branques dels arbres per encatifar el camí i la gent que
anava al davant i que el seguia cridava: «Hosanna al Fill de David.
Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel».
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Oratori


Quan hagué entrat a Jerusalem, s’agità tota la ciutat. Molts preguntaven: «Qui és aquest?». La gent que anava amb ell responia:
«És el profeta Jesús, de Natzaret de Galilea».

Breu silenci
Deixem que el text que hem llegit il·lumini el nostre cor.
Cantem el cant: «La teva paraula m’il·lumina» CD Cantem amb Jesús
de Cor Nou

Oratori
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3.- Dialeg amb els infants
(El catequista, pare – mare, enceta un diàleg amb els infants) Respostes en cursiva orientatives.
Avui és el dia de Rams. Els altres anys anàvem a l’església amb palmes i palmons, com que aquest any no hi podem anar, en parlem i
ho vivim a casa, d’acord?
Repassem el text que hem llegit:
• Com entra Jesús a Jerusalem? En un pollí...somera

Oratori

11

• Muntat en un pollí? ... Potser seria més lògic, que com a «rei» que
és, entrés en un cavall, no ?? per què ho fa així? (Deixem que diguin)
Doncs, sí, Jesús és «rei», però no un rei guerrer i victoriós que vol obtenir tot el poder i tot l’èxit, sinó que Ell és presenta com un “rei” humil, el
rei dels pobres; el seu regnat queda representat amb les persones que
ningú vol, amb els més necessitats, amb els petits i senzills. Jesús ens
deixa entreveure dos camins, l’un el del poder, l’ostentació, l’èxit (muntat
en un cavall com els reis) ..i l’altre el de la senzillesa, el de l’amor, el de
l’estimació i lliurament sense esperar res a canvi (muntat en un pollí com
el “rei” de l’amor).

Oratori

12

• Quin d’aquests camins escolliríem nosaltres? El de l’èxit o el de
Jesús?
El de Jesús??...sí?? que bé!!
El de l’èxit, potser més atractiu.. crida més...però l’èxit s’esvaeix, no és per
sempre, marxa i no queda res. La nostra vida serà més feliç si escollim
el que ens presenta Jesús. La felicitat que ens proposa Jesús, dura per
sempre. El voler tenir moltes coses, l’ambició de ser el millor a vegades
porta la infelicitat, perquè no ho tindrem mai tot. Fixem-nos, Jesús sempre es fa present en els fets i accions més petites, quasi insigniﬁcants.

Oratori
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• Diu que la gent l’esperava amb palmes i palmons; les palmes i palmons es portaven com a signe de benvinguda, d’alegria, de goig de
poder rebre alguna persona estimada; Qui és aquesta persona tant
estimada que esperaven? Jesús...
Ja hem dit que Jesús ho fa tot a l’inrevés d’una exhibició de poder i
violència militar.
• La gent canta un cant mentre branden els rams, quin cant és, el recordeu?
«Hosanna al Fill de David. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna
a dalt del cel».

Oratori
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• Què penseu que deu voler dir Hossanna?
Hossanna vol dir «Salva’ns». Tot el cant junt vol dir que tothom ja té clar
que Jesús és el fill de David, que pot sanar el poble, per tant, vol dir “Salva’ns, fill de David, Jesús.
Jesús ens estima tant que vol tot el millor per a nosaltres, vol que siguem feliços i lliures. Per tant ara podríem cantar el cant “tu m’estimes Jesús”, escoltant i cantant la cançó, repassant la lletra interiorment; perquè estem segurs de Jesús ens estima; als moments que
hi ha més musica podem aproﬁtar per dir-li, des del cor, que també
l’estimem.
Cant: “Tu m’estimes Jesús”del CD Cantem amb Jesús de Cor Nou.

Oratori
4.- Guardem al cor un trocet del que ens diu avui
Jesús:
(Ho repetim dos o tres vegades amb els pares o catequistes)

La gent que anava al davant
i que el seguia cridava:
«Hosanna al ﬁll de David.
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel»
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Oratori
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5.- Preguem amb Jesús:
Ara estarem un moment en silenci, a veure que ens diu el cor que li
podríem demanar a Jesús. Podem compartir les pregàries en veu
alta.
(Suggeriments)

+

Senyor Jesús, et demanem per totes les persones malaltes, pels
qui estant en els hospitals, que tinguin força vèncer la seva
malaltia. PREGUEM

Oratori
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+

Senyor Jesús, ja sabem que tu els ajudes, però demanem pels
metges i infermeres que estant lluitant de debò per poder vèncer aquest virus, que estiguin encertats en les seves decisions.
PREGUEM

+

Senyor Jesús, dóna’ns a tots paciència i valentia per afrontar
cada un d’aquests dies. PREGUEM

+

Senyor Jesús, et demanem i et donem gràcies al mateix temps,
per les persones que fan possible que malgrat la situació de
conﬁnament, puguem estar en contacte amb els nostres amics,
amigues i persones estimades. PREGUEM

Oratori
+
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Senyor Jesús, et demanem que quan puguem sortir al carrer,
ens estimem més que abans, i valoren les coses que realment
valen la pena. PREGUEM

(Optatiu... és poden escollir les que es vulgui, són orientatives, tot depèn
si els infants en van compartint amb veu alta, per això és important després del silenci, deixar un espai generós per tal que les puguin verbalitzar)
Acabem aquestes pregàries conﬁant tot el que hem demanat a Jesús, resant o cantant el PARENOSTRE, (obrint les manetes en senyal
de petició.)

Oratori
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(Tot seguit si sembla bé, abans del cant ﬁnal, es pot resar l’Ave Maria i el
Glòria – fer en senyal de la Creu)
Cant ﬁnal: «Jesús jo t’adoro» del CD Cantem amb Jesús de Cor Nou.

Cants
Cants
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L’entrada de Jesús a Jerusalem (mt 21,1-11)

• Benedictus qui venit in nomine domini – Taize:



https://www.youtube.com/watch?v=3C5xiGIzrNo

Lletra en català:
Beneït el qui ve,
Beneït el qui ve,
en el teu nom,
en el teu nom,
en el teu nom Senyor.

Jocs
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Entrada de Jesús a Jerusalem....
La barricada: diem al nostre ﬁll/ﬁlla que s’esperi fora, descalç, al darrera de la porta del
menjador, del despatx, de la seva habitació... del lloc on fareu la dinàmica. Li diem que
quan l’avisem haurà d’entrar, arribar ﬁns a nosaltres i fer-nos una abraçada.
En un primer moment el fem entrar sensa tocar res, tal qual està tot... Arriba a nosaltres,
ens fa l’abraçada i li diem que estem molt contents que sigui amb nosaltres i que l’estimem
molt... I el tornem a convidar a sortir fora i esperar que l’avisem per entrar i fer el mateix...
En un segon moment... penseu que normalment les portes de les nostres dependències
s’obren cap endins. Caldrà preveure, doncs, l’espai suﬁcient per que la porta es pugui
obrir. A partir d’aquest espai per poder obrir la porta, fem una barricada amb el que tenim
en aquella dependència..., coixins, caixes, llibres, mobles... es tracta de fer-li ben difícil
l’accés... L’avisem, el convidem a entrar i a poder arribar a nosaltres per abraçar-nos. Fins
i tot, si en aquest segon moment el nen/nena no pot arribar a nosaltres, no passa res... potser millor, ﬁns i tot! Tant si ha pogut eliminar els obstacles, com si no, el convidem a sortir
altre vegada i esperar...



Jocs
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En aquest tercer moment, hi haurà també la barricada però en aquesta ocasió l’ajudarem a
desmuntar-la i a obrir-hi pas... al seu pas ens anirem traient la nostra roba (una jaqueta, un
jersei, la camisa, una bufanda... i ho anirem posant a terra a forma i manera de catifa per
que ell pugui arribar a nosaltres, fer-nos l’abraçada i dir-li que l’estimem...
Caldrà comentar amb el nostre ﬁll/ﬁlla les diferents entrades, quina ha estat més fàcil i perquè, quina més divertida, què li ha costat, què li ha agradat, què no...
Si ja hem llegit l’Evangeli de l’entrada de Jesús a Jerusalem, li demanem què li sembla que
te a veure amb el nostre joc. Si encara no l’hem llegit és el moment de fer-ho i comentar-ho.
Jesús avui, com fa quasi 2000 anys a Jerusalem, vol entrar a casa nostra, a les nostres vides, al nostre cor... Com s’ho trobarà? Ho tindrà fàcil? Difícil? Trobarà una barricada que
no li farà fàcil arribar a nosaltres, dins nostre? En el joc ha estat, una taula, cadires... a la
nostra vida quins obstacles trobarà? Quins són aquests entrebancs... (parlant amb ells
caldrà anar veient quines són les nostres actituds que no ajuden a Jesús a poder arribar a
nosaltres i abraçar-nos... podem començar els adults dient els nostres obstacles:”jo... per
exemple, penso que de vegades no tinc prou paciència i em poso de mal humor, això no
ajuda a que Jesús arribi al meu cor..”



Jocs
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Però si recordes, hi ha hagut un moment en el joc, que tot i els obstacles, hem fet un esforç entre tots per treure’ls i hem posat una catifa amb la nostra roba, amb la nostra vida...
Si volem celebrar de debó el Diumenge de Rams, encara que no puguem anar a la plaça a
beneir els palmons i les palmes... el que de debó és important és que Jesús entri a casa
nostra, a les nostres vides, què haurem de fer per fer-ho fàcil i possible? Ell és a la porta
del nostre cor... Volem que entri? El convidem? L’avisem dels obstacles que trobarà però
posarem de la nostra part per ajudar-lo i deixar-nos ajudar, li posarem la catifa dels nostres
compromisos concrets? Quins foren aquests?
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Jocs
Fer una palma amb les mans
de tots els de casa...
A cada mà podem possar
els nostres noms i al darrere
la nostra pregària:
Jesús vull que entris...

Un vídeo molt instructiu
que ens ensenya a fer palmes:
https://www.youtube.com/watch?v=Xb05ueo1qYM

A continuació i per acabar, podeu trobar dos retallables i dos dibuixos per pintar.

