
La Pasqua 2020

Catequesi en Família i a casaCatequesi en Família i a casa
SIC

Hola famílies! 
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 fi lls i 
fi lles. 

Es tracta d’un recurs per fer la catequesi en família, vàlid tant si els 
vostres fi lls són d’una edat o una altra ja que a casa no els podem 
separar per edats, adaptat a l’espai de casa, i orientat a comprendre 
i viure l’Evangeli del Diumenge que vindrà.
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«La Pasqua» (Jn 20, 1-9)
Oratori Oratori 
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Ens trobem a l’espai que hem destinat per a la pregària en família.

Ens asseiem en semicercle, al davant de les icones que hem posat 
i saludem a Jesús. 

Introduïm: Avui és un dia que, malgrat les circumstàncies, estem 
contents, per què???? Perquè Jesús ha ressuscitat. És La Pasqua.
Introduïm: Avui és un dia que, malgrat les circumstàncies, estem 



33
Oratori Oratori 

1.- Saludem a Jesús
Sempre saludem a Jesús, no tindria massa sentit posar-nos a parlar 
amb ell i no dir-li ni hola!!... per això el saludem, no el veiem però hi 
és i sempre ens acompanya. 

Avui començarem amb un cant, ja ara, després de saludar a Jesús. 
És Pasqua i és un motiu de joia. 

Aquest cant comença amb un repic de campanes...
Refl ecteixen alegria!!!

Cant: «Al·leluia – Al·leluia» del CD Cantem a Jesús de Cor Nou.
Aquest CD el podeu adquirir aquí: https://www.cornou.net/musica/adquirir
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• Doncs, continuem, hem saludat a Jesús, sabem que ha ressuscitat 
i avui ho celebrem d’una forma diferent, és com el dia de l’aniversari 
de la resurrecció.  Però on el trobem a Jesús ressuscitat...  Al nostre 
cor, enmig nostre, en el germà, al nostre costat... 

• Això vol dir que tots tenim Jesús a dins?  Sííí... 

• I se’ns nota, a les persones, que tenim Jesús a dins?... 
Mmmmm,... Sííí, a algunes sí i altres no tant... 
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• Per què? Perquè hi ha persones que sempre 
ajuden, estimen, estan a prop dels altres, donen el 
que tenen, comparteixen el seu temps... Aquestes 
estan plenes d’amor, de Jesús... i se’ls nota en els 
actes... En canvi n’hi ha que enganyen, s’aprofi ten 
de les persones, els prenen el que tenen, no comp-
ten amb elles-... i en aquestes es veu clarament 
que en el seu cor no hi ha amor, no hi ha Jesús...  
Ah... això és veritat i tant...

• Mireu, les persones que enganyen, que no estimen prou, no és 
que no tinguin a Jesús, sinó que encara no l’han descobert, el tenen 
adormit dins el cor, encara no els ha «ressuscitat».
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• Tot el que tenen que no és bo els ofega la presència de Jesús... 
s’entén això?... Sííí  D’acord...

• A Jesús tots el tenim a dins, el que passa és 
que cal descobrir-lo, conèixer-lo i seguir-lo i 
això demana molta disposició i ganes...
Pensem que creure en la resurrecció de Je-
sús és molt important, és la clau de la nostra 
fe, perquè ens assegura que si creiem en ell 
nosaltres també ressuscitarem. 
Però primer cal que deixem que Jesús res-
susciti en el nostre cor. Que el nostre cor es-
devingui un cor que estimi de veritat i que, 
fi ns i tot, des de fora se’ns noti que tenim a 
Jesús a dins.
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Ja vam dir que Jesús és present en la Paraula perquè sempre que 
la llegim és ell mateix que ens parla... doncs ara llegirem el que ens 
vol dir aquest diumenge de Pasqua. 
Escoltem-ho amb atenció.

la llegim és ell mateix que ens parla... doncs ara llegirem el que ens 
vol dir aquest diumenge de Pasqua. 
Escoltem-ho amb atenció.
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2.- Llegim la Paraula, (Jn 20,1-9) 
( El pare o la mare... Llegeixen la lectura. Escoltem-la amb molta atenció)

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan 
encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del 
sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble, 
aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S’han endut el Senyor 
fora del sepulcre i no sabem on l’han posat». Llavors Pere, amb 
l’altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però 
l’altre deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre, s’ajupí per mi-
rar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. 
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Darrere d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el 
llençol d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no 
estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc.

Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al se-
pulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien en-
tès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’en-
tre els morts.

PARAULA DE DÉU

Breu silenci
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Deixem que el text que hem llegit il·lumini el nostre cor. Amb el 
cant...

Cantem: «La teva paraula m’il·lumina» CD Cantem amb Jesús de Cor Nou 
https://soundcloud.com/cor-nou/la-teva-paraula-extract
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3.- Dialeg amb els infants 
(El catequista, pare – mare, enceta un diàleg amb els infants)  
Respostes en cursiva orientatives.

Repassem el text que hem llegit:

• Què va fer Maria Magdalena? Va anar al sepulcre molt aviat, quan 
encara era fosc. 

• Per què deuria anar al sepulcre? Per veure Jesús.

• Això vol dir que Jesús l’importava? Se l’estimava molt.
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• Però quan va arribar què es va trobar? Que la pedra havia estat treta.

• I què va fer aleshores? Va anar corrents a dir-ho a Simó Pere i a l’al-
tre deixeble...

• Què van fer ells, ho van anar a comprovar? Sí, van anar corrents, a 
veure si era veritat, no s’acabaven de creure el que els deia Maria Mag-
dalena.

• Qui hi va entrar primer? Simó Pere.

• Què va fer l’altre deixeble? Mirar sense entrar, va deixar que primer 
hi entrés Simó Pere, així potser se sentia més segur... 
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• Des de fora no es veia que Jesús no hi era... no? No.

• No ens passa que a vegades nosaltres també ho mirem des de 
fora? Per poder creure a vegades volem veure-ho, volem proves...  
Sí, seria més fàcil creure si ho poguéssim veure o tocar... 

És clar, però aleshores ja no seria fe!!... La fe és creure en fets o en 
alguna persona que no podem veure... 

• Jesús va ressuscitar i «algú» va treure la pedra que tancava l’entra-
da del sepulcre...
Ens pot passar a nosaltres, que a vegades també tinguem el cor tan-
cat com si hi hagués una «pedra»... i no deixem que ningú ens la tre-
gui. Anem a la nostra, i pensem que tot el que nosaltres fem i creiem 
és el millor i no deixem que res ni ningú ens hi aporti res.   
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• Mireu, ja ho hem dit al principi, Jesús ha ressuscitat... però si no 
ressuscita al nostre cor... aquest fet no té massa sentit.  

Només l’amor a Déu pot fer que totes les “pedres” que tanquen “els 
cors” s’obrin i puguin fer “ressuscitar” l’amor dins de cada persona. 
Només l’amor de Déu pot vèncer tot el mal. 
HO VOLEM AIXÒ? VOLEM QUE DÉU PARE OMPLI EL NOSTRE COR 
DEL SEU AMOR?

• Pensem: El món aniria diferent si les persones ens obríssim i aco-
llíssim l’amor que Déu ens regala? I tant com sí...

DONCS, PER QUÈ NO COMENCEM DES D’ARA A ACOLLIR-LO!! 
I a veure què passa!!!!...
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I... potser serà quan entendrem  i creurem que havia de ressuscitar 
d’entre els morts, tal com deien les Escriptures. El mateix que els va 
passar als deixebles!!

• Sabeu quina persona va acollir i confiar sempre en l’amor de Déu 
i va creure sempre en Jesús, sense dubtar mai? Maria... molt bé... la 
Mare de Déu... i també la nostra mare.

I com que sense ella no hi hauria Jesús ni tampoc la resurrecció, li 
direm que l’estimem amb un cant.

Cant: «Maria T’estimem» del CD Cantem amb Jesús de Cor Nou.
https://soundcloud.com/cor-nou/maria-testimem-extract
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4.- Guardem al cor un trosset del que ens diu avui 
La Paraula:
(Ho repetim dos o tres vegades amb els pares o catequistes)

«...Fins aquell moment 
encara no havien entès que, 

segons les escriptures, 
Jesús havia de ressuscitar 

d’entre els morts...»
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Senyor Jesús et demanem per totes les persones malaltes, pels 
qui han mort, per les seves famílies. PREGUEM.

+

5.- Preguem amb Jesús:
Ara, en silenci, demanarem a Jesús que ens faci adonar de quines 
són les nostres necessitats o les del nostre entorn. Podem compar-
tir les pregàries en veu alta.

(Suggeriments)

Senyor Jesús et demanem que aquesta situació acabi aviat, que 
no hi hagi més contagis, i que tothom faci el correcte per tal que 
així sigui. PREGUEM.

+
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Senyor Jesús et demanem que donis ànims i coratge als metges, 
infermers i a tot el personal sanitari, que a hores d’ara estan es-
gotats o contagiats. PREGUEM.

+

Senyor Jesús dóna’ns a tots els que estem a casa, l’esperança i la 
fortalesa necessàries per poder viure cada dia amb alegria i opti-
misme. PREGUEM.

+

Senyor Jesús et demanem que ressuscitis en el nostre cor i es 
noti amb el tracte que tenim amb els altres. PREGUEM.

+

Altres...+
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(Optatiu... Es poden escollir les que es vulguin, són orientatives, tot 
depèn si els infants en van compartint en veu alta, per això és important 
després del silenci, deixar un espai generós per tal que les puguin ver-
balitzar)

Acabem aquestes pregàries confi ant tot el que hem demanat a Je-
sús, resant o cantant el PARENOSTRE. (Obrint les manetes en senyal 
de petició).
(Tot seguit, si sembla bé, abans del cant fi nal, es pot resar l’Ave Maria i 
el Glòria – fer el Senyal de la Creu).

Cant fi nal: «Jesús jo t’adoro» del CD Cantem amb Jesús de Cor Nou.
https://soundcloud.com/cor-nou/jesus-jo-tadoro-extract
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«La Pasqua» (Jn 20, 1-9)

Fem ous de Pasqua pintats!
Mai heu volgut fer un ou de Pasqua? 
No es tracta de fer un ou de xocola-
ta, el que us proposem és una ac-
tivitat molt clàssica d’aquests dies i 
que es fa a moltes llars d’Europa.

Convertirem un ou normal i corrent 
en una obra d’art. Només heu de 
seguir pas a pas, les instruccions 
d’aquests videos, que expliquen què 
fer amb tot detall. Aneu a aquestes 
adreces de Youtube: 
https://youtu.be/0ELIgPW2XL8
https://youtu.be/GmwEB9Iaazs



Dinàmica de rentar mans, rentar cors...
Abans de començar la dinàmica llegim el relat del Sant Sopar a l’Evangeli de Joan. (Jo 13,1-15). 
Caldrà explicar que rentar-se les mans i els peus en arribar a una casa i abans de seure a taula, 
per un norma d’higiene, quan es ve del carrer (més encara en temps de Jesús que els carrers no 
estaven asfaltats i tot era sorra, pols o fang, depenent de si feia bo o havia plogut. Aquesta norma 
era una de les moltes «normes sagrades» (manades pels grans sacerdots) al llarg dels segles.

Necessitarem un parell d’espais... «un lloc on disposarem les substàncies embrutidores numera-
des, un altre on hi haurà l’aigua i les substàncies netejadores». Tots dos espais els podem protegir 
amb papers de diari per no tacar el terra. També caldrà uns quants cubells, palanganes o bols una 
mica gran... També uns «tapers» o «recipients de reciclatge» (ampolles de plàstic tallades per la 
meitat, pots de vidre, de colacao...).
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     En els recipients més petits posarem diferents substàncies que pugui «embrutar-nos». En un, 
pot haver oli, en un altre pot haver pintura de dits, en un altre salsa de tomàquet, tint del cabell (si 
en teniu), aigua barrejada amb iode...

En els recipients més grans, cubells i demés, hi posem aigua. I els pares, a prop, tindreu al vostre 
abast, sabó de mans, desengreixant, sabó de cuina, lleixiu, (compte que tots aquests productes 
són tòxics, prou ho sabeu, per això els administrareu vosaltres i sols vosaltres, en la mesura que 
ho demanin els nens).

La dinàmica és molt simple: som a casa. Imaginem que la taula està parada i que cal rentar-nos 
les mans abans de seure a taula.

A cadascun dels fi lls, els hi demanarem que agafi n un paperet dels que hi haurà dins una bossa, 
una caixa o un pot. A cada paperet haurem escrit un número. Tants paperets com pots petits amb 
substàncies embrutidores. 
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    El nen/nena es fregarà les mans amb la substància embrutidora que li hagi tocat. Tot seguit el 
convidem a passar al lloc on estaran disposats els cubells per rentar-se. D’entrada sols amb ai-
gua... Si queden prou nets us podran demanar alguna de les substàncies netejadores, sols aque-
lla que ells us demanin. Si encara no han quedat prou nets, en podran demanar una altra, fi ns 
quedar del tot nets. Caldrà tenir a mà paper de cuina per acabar d’eixugar-se bé. 

Un cop nets ens asseiem a terra, en rotllana, o en un lloc adient en el qual tothom pugui veure a 
tothom. Comentem la dinàmica. Què hem sentit? Com ens hem sentit? Perquè? Ens hem pogut 
netejar del tot a la primera? Perquè? Què ens ha passat? Hem quedat nets del tot?

Els hi demanem com lligarien l’Evangeli que hem escoltat en començar amb la dinàmica que hem 
fet... Què pot tenir a veure???

Nosaltres «venim del carrer», de la feina, de l’escola, del mercat... Per cada lloc on passem ar-
repleguem el que allí hi hagi, queda enganxat a les sabates, a les mans... Prou hem vist aquests 
dies, amb el «coronavirus» com és d’important la higiene. 
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    Amb totes les substàncies embrutidores, per netejar-nos, hem necessitat aigua, i potser en 
algun cas alguna cosa més. Per netejar segons què, ens caldrà un producte o substància neteja-
dora concreta!

Quan Pere, tant exagerat com sempre, li diu a Jesús que li renti els peus i el cap si cal. Jesús li 
respon que no cal. Que qui s’ha banyat abans de sortir de casa, sols li cal rentar-se els peus.
Tots nosaltres «hem sortit de casa» nets per l’aigua del baptisme, desprès, però, abans de seu-
re’ns a la taula de Jesús, la taula de l’Amor, caldrà que ens rentem d’allò que ens haguem pogut 
embrutar. Però què deu voler avui Jesús que ens rentem? Les mans? Els peus? (deixem que res-
ponguin els nanos). Si ells no ho saben trobar els hi podem dir nosaltres: JESÚS VOL RENTAR 
ELS NOSTRES CORS.

Pensem-hi, com s’embruten els nostres cors, de què? Com els netejarem, amb què?

És la segona part de la dinàmica... A cada membre de la família li donarem un parell de «post-it» 
(o dos paperets enganxat amb un tros de cel·lo) i quelcom per escriure. 
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     En un dels paperets caldrà que hi escriguin allò que els hi sembla que taca el seu cor, i en l’altre 
poden escriure allò que creguin taca el cor d’algun altre membre de la família. Tindrem preparats 
uns quants fregalls, o retalls de fregall en els que haurem escrit amb un paperet la paraula Amor... 
Són els fregalls per rentar els nostres cors... Sigui el que sigui que taqui el nostre cor, per rentar-lo 
caldrà Amor, però de vegades també altres coses... Si el meu cor el taca la mentida, caldrà Amor 
amb el sabó «dirsemprelaveritat». Si el que taca el meu cor és el mal geni, caldrà Amor i el sabó 
«tinguespaciència».

Cadascú agafarem el fregall de l’Amor i en un altre «post-it» ens inventarem el nom del «sabó» 
que cal per netejar el de l’altre. Fregaré amb molta cura, el cor dels membres de la meva família, 
i els hi posaré l’etiqueta del «sabó» que necessiten. Els altres també ho faran amb mi.

En podem parlar de com ajudar-nos els uns als altres a millorar-nos, a semblar-nos més a Jesús, 
a ser més amics seus.




