
Segon diumenge de 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 u̒n recurs per fer la catequesi en família, vàlid 
tant si els vostres fi lls són d u̒na 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.
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L’oratori a Youtube L’oratori a Youtube 
Podeu trobar tots els vídeos que ens ajuden a fer les pregàries en família, 
al nostre canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCRnOqKkBtlHdOFylgNqoc8w 



«Oratori » (Jn 20, 19-31)
Oratori Oratori 
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Ens trobem a l’espai que hem destinat per a la pregària en família.

Ens asseiem i ens relaxem abans de començar la pregària. 
Podem posar una música de fons.
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Ens tornem a trobar, encara que tot va molt més bé, hem de tenir una 
mica més de paciència i fer el que se’ns demana per tal que aquest virus 
no continuï propagant-se. En aquests moments, si no tenim precaució,  
el virus es podria estendre amb molta més rapidesa, amb l’inconvenient 
que hi ha molts sanitaris esgotats o contagiats, i també manca d’espais i 
recursos. Per tant, fem el primers passos del des confi nament amb cau-
tela!! Tal com ens diguin, respectem-m ’ho, que fi ns ara ho heu fet mera-
vellosament bé. 

Se us felicita!!! 

tela!! Tal com ens diguin, respectem-m ’ho, que fi ns ara ho heu fet mera-
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1.- Saludem a Jesús

Primer, cal saludar sempre a Jesús. Ell és el que, d’alguna mane-
ra, ens convoca aquesta estoneta, per poder escoltar la seva pa-
raula, parlar amb ell i trobar-lo al nostre interior.

Hem saludat a Jesús i no ens cansarem de repetir-ho, que està 
present, entre nosaltres, als nostres cors, al sagrari, a la Paraula, 
al ciri Pasqual,.. aquesta presència, en el ciri Pasqual, la vam co-
mentar  diumenge passat, el dia de Pasqua no?

Jesús és la llum i el ciri Pasqual n’és la seva presència. 
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Quan a vosaltres, els vostres pares i padrins, us van dur a batejar, 
el mossèn o diaca, després de la cerimònia del bateig, va lliurar un 
ciri als padrins. Però, abans el va encendre a la llum del ciri Pas-
qual i els va dir: «rebeu la llum de Crist».  Què penseu que volia dir 
amb aquestes paraules?  
Doncs... Que, els vostres padrins, van rebre a Crist, la seva llum i és 
van comprometre a ajudar-vos a créixer en la fe en ell. Explicant-vos 
fets de Jesús, llegint-vos la seva Paraula i guiar-vos per poder-lo trobar 
present en la vostra vida. Fins que de més grans, experimenteu en el 
vostre cor que la llum de Crist pot il·luminar tots els moments de la vos-
tra vida, tant els feliços com el tristos. Aquesta llum, la llum de l’Esperit 
Sant, sempre estarà present en vosaltres, si vosaltres li obriu el vostre 
cor, sempre us acompanyarà.
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I és aquest mateix Esperit Sant és el que ens dóna la força per po-
der creure i confi ar en Jesús. 

A vegades ens costa creure en Jesús... Com que no el veiem!
Ho llegirem al text de l’evangeli d’avui: veurem què li va passar a 
Tomàs, un dels deixebles. 
Ho llegirem al text de l’evangeli d’avui: veurem què li va passar a 
Tomàs, un dels deixebles. 



88
Oratori Oratori 

Demanem la força d’aquest Esperit Sant, que ens ajudi a creure i 
confi ar en Jesús. Ho farem amb el...

Cant: «Vine Esperit Sant» del CD Cantem amb Jesús de Cor Nou.
https://soundcloud.com/cor-nou/vine-esperit-sant-extract?in=cor-nou/sets/cantem-amb-jes-s

Ja sabem que Jesús, també està present en la Paraula, ell ens 
parla a través de la Bíblia. El seu missatge, encara que està escrit 
fa molt de temps, encara ens serveix ara: és un exemple per tots 
nosaltres. 

Volem escoltar el que ens diu Jesús en aquest text? Sí!   

Doncs, estiguem atents...
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2.- Llegim la Paraula, (Jn 20,19-31) 
( El pare o la mare.. llegeixen la lectura de l’evangeli d’aquest diumenge)

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb 
les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al 
mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després els ensenyà les mans 
i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els 
tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també 
jo us envio a vosaltres». Llavors alenà damunt d’ells i els digué: 
«Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats 
els quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu, queda-
ran sense perdó».
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Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb 
els altres. Ells li digueren: «Hem vist el Senyor». Ell els contestà: «Si 
no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fi co el dit dins la feri-
da dels claus, i la mà dins el costat, no m’ho creuré pas».

Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada i Tomàs tam-
bé hi era. Estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i els 
digué: «Pau a vosaltres». Després digué a Tomàs: «Porta el dit aquí 
i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis 
tan incrèdul. Sigues creient». Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu 
meu!». Jesús li diu: «Perquè m’has vist has cregut? Feliços els qui 
creuran sense haver vist». 
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Oratori Oratori 

Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres miracles que 
no trobareu escrits en aquest llibre. Els que heu llegit aquí han es-
tat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, 
i, havent cregut, tingueu vida en el seu nom.

PARAULA DE DÉU



Breu silenciBreu silenci
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Deixem que el text que hem llegit il·lumini el nostre cor. Amb el 
cant...
Cantem: «Escoltem la paraula de Déu» CD Celebrem amb Jesús de 
Cor Nou 
Aquest CD el podeu adquirir aquí: https://www.cornou.net/musica/adquirirAquest CD el podeu adquirir aquí: https://www.cornou.net/musica/adquirir
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3.- Diàleg amb els infants 
(El catequista, pare – mare, enceta un diàleg amb els infants)  
Respostes en cursiva orientatives.

Repassem el text que hem llegit: (Deixem que ells responguin i si 
sembla es pot reconduir)

Què va fer Jesús al vespre d’aquell mateix diumenge?  
Es va aparèixer als seus deixebles. 

Què els va dir primer abans de res? La Pau sigui amb vosaltres!!

Només ho diu aquesta vegada en aquest text, o ho diu més vega-
des? Més vegades. Potser tres?... 
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Per què ho devia dir Jesús tantes vegades?  Potser perquè vol que 
tinguin molta pau, potser perquè els desitja que estiguin relaxats. Que 
es deixin portar pel cor i confi ïn en ell...

Diu que va alenar sobre ells i va dir «Rebeu l’Esperit Sant». Que 
deu voler dir això?  
Què els va bufar!!.. Que era com una mena de salutació!!! 
L’acte d’alenar de Jesús s’entén com la força de l’Esperit que surt 
del seu interior i és reparteix per a tothom. Tots els qui estaven allí 
reunits, van respirar aquest alè de l’Esperit i els va donar força. 
Igual com quan nosaltres estem en una mateixa habitació respi-
rem, el mateix aire entra i surt de nosaltres, i sense adonar-nos-en 
el compartim.
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Els va donar cap encàrrec Jesús? Sí.... Quin? Que havien de con-
tinuar el que Jesús havia estat fent, diu «Com el Pare m’ha enviat a 
mi, també jo us envio a vosaltres». Anunciar el Regne de Déu i de 
l’amor, ajudar a que tothom tingués el cor net, perdonant-los els pecats 
en nom de Jesús.

Quan Jesús se’ls va aparèixer hi havia tots els seus deixebles?  
No...
Qui faltava? Tomàs.

I què van fer? Li van explicar a Tomàs que havia aparegut Jesús?  
Sí, però ell no s’ho va creure. Devia pensar: «de fet, el troben tant a 
faltar que fi ns i tot es pensen que l’han vist.» 
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Què va dir Tomàs? Què ell només s’ho creuria si podia posar el dit a la 
llaga del costat i al forat dels claus de les mans. Aleshores si que s’ho 
creuria.

I aquest dia, Tomàs hi era?  Sí.

I quan el va veure, què va fer? Jesús li va dir: «Vine Tomàs, posa el 
dit aquí al costat.». Ell, pobre, es va quedar super parat i sorprès.

Al cap de vuit dies, què va passar? Jesús es va tornar a aparèixer 
als deixebles. 
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I què va dir? «Senyor meu i Déu meu». Va quedar desmuntat. No?  
Si. Va reconèixer que era Jesús i va agenollar-se al davant, li sabia 
greu no haver cregut abans...
I Jesús què li va dir?  Qui se’n recorda? 

«Perquè m’has vist has cregut? 
Feliços els qui creuran sense haver vist».
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Qui són aquests que seran feliços si creuen sense haver vist? 
Nosaltres.

A vegades ens passa, que ens costa creure en Jesús. Com que 
no el veiem, se’ns fa molt difícil, però podem sentir, notar la seva 
força i presència dins el nostre cor. A més el pa de l’eucaristia, el 
company que tenim al costat, ens el fa present. 
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De fet està molt bé que a l’evangeli hi hagi Tomàs, perquè aquest 
ens representa una mica a nosaltres. Potser algun cop dubtem o 
hem dubtat, els més grans encara més.. a la vida hi ha moments 
de tot, de dubte i de certesa!!

Jesús es va aparèixer als deixebles, perquè s’adonessin que ha-
via ressuscitat. I aquests, a través de l’evangeli, ens ho expliquen, 
perquè per ells va ser super important. I, van voler que totes les 
persones poguessin conèixer aquesta fe, aquest tresor, que és el 
mateix Jesús, i que tal com va ressuscitar ell, també un dia ho fa-
rem nosaltres en ell. 
(Ja ho vam comentar al text de la resurrecció de Llàtzer, i en el del dia de Pasqua.).
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VOLEM CREURE EN JESÚS, ENCARA QUE NO EL PUGUEM VEURE 
DE CARN I OSSOS AMB ELS NOSTRES ULLS?

A Jesús el volem com amic dins el nostre cor, per això ara li cantarem:

Cant: «Jesús és el meu amic» del CD Celebrem amb Jesús de Cor Nou.
https://soundcloud.com/cor-nou/jesus-es-el-meu-amic-extract?in=cor-nou/sets/celebrem-amb-jesus
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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)

Jesús li diu a Tomàs: No siguis tan incrèdul. Sigues 
creient. Tomàs li respongué: Senyor meu i Déu meu! 
Jesús li diu: Perquè m’has vist, has cregut? Feliços 

els qui creuran sense haver vist.
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5.- Preguem amb Jesús:
Ara, en silenci, amb música de fons fl uixeta, podem parlar de cor 
a cor amb Jesús. 
Podem tancar els ulls, si volem, i quan sigui el moment compartir 
les pregàries en veu alta.

(Suggeriments)

Senyor Jesús, et demanem per totes les persones que ens han 
deixat durant aquest temps de confi nament, sigui pel motiu que 
sigui.. PREGUEM
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Senyor Jesús, et demanem que continuem essent prudents i fem 
tot el que ens demanin per tal que la malaltia no torni a propa-
gar-se. PREGUEM

Senyor Jesús, et demanem per les persones que no han pogut 
obrir els seus establiments, botigues, comerços, els venedors am-
bulants... Que es puguin remuntar aviat, quan tot torni a la norma-
litat. PREGUEM

Senyor Jesús, ajuda’ns a tenir més fe, a creure en tu encara que no 
et puguem veure físicament. Ajuda’ns a que et puguem trobar en els 
altres, en el pa de l’eucaristia, en la Paraula...  PREGUEM
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Senyor Jesús, et demanem per tota la nostra família, deslliura’ls 
de qualsevol tipus de mal.  PREGUEM..

(Optatiu... Es poden escollir les que es vulguin, són orientatives, tot depèn si els in-

fants en van compartint en veu alta, per això és important després del silenci, deixar 

un espai generós per tal que les puguin verbalitzar)

Altres...
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Acabem aquestes pregàries confi ant tot el que hem demanat a Je-
sús, resant o cantant el PARENOSTRE. 
(Obrint les mans 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).
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Els deixebles després de les aparicions de Jesús, van començar a for-
mar l’Església, hi havia cada dia més gent que s’hi apuntava, pregaven 
junts, llegien les escriptures, partien el pa i posaven tots els seus bens 
en comú i ningú passava necessitat. Si heu vist la missa per la tele, ho 
hem escoltat a la primera lectura, doncs nosaltres també som d’aques-
ta Església de Jesús que anat continuant. Formem part d’aquesta fa-
mília i volem viure així com ells ho feien. 
Per això i per acabar cantarem:

Cant fi nal: «L’església és una gran família» del CD Cantem amb Je-
sús de Cor Nou.

https://www.youtube.com/watch?v=raChsZ2N8UI
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Segon diumenge de Pasqua 2020

Beneiré el Senyor – Worship.cat:
https://www.youtube.com/watch?v=fsj_msYI1CI

Jo crec – Worship.cat:
https://www.youtube.com/watch?v=3yJF96BDRRQ



JocsJocs
Segon diumenge de Pasqua 2020
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ENCÉN AL TEU ORATORI 
LA LLUM DE LA PASQUA!

Material: 1 full de paper de seda ta-
ronja i vermell (o paper crêpe), got,-
llantió, cola blanca pinzell i tisores.
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Alternativa de confi nament: tovallons 
de paper de colors, pot de vidre, es-
pelma de nadal que càpiga al pot, 
pinzell i tisores.

Seguiu els passos que il·lustren les imatges.




