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Amb cor i seny
CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR
Curs 2018/19

OBJECTIUS
MATERIALS
ACTIVITATS
RECURSOS WEB

• Presentar un nou curs amb nous objectius i noves mirades.
• Desenvolupar, fer créixer i interioritzar la intel·ligència espiritual i emocional.
• Apropar-nos a Jesús i a Sant Josep Manyanet
• Relacionar l’església/capella com la casa de Jesús
- El cartell del curs
- Dibuix cervell i cor
- http://pastoral.manyanet.org/wordpress/ Taller Naza-Red
- https://soundcloud.com/v-ctor-mart-nez-llerena/jesus-viu-en-mi Jesús viu en mi
- https://www.youtube.com/watch?v=Eowk9aib5EM I vas ser llar

El cartell:
Comencem un nou curs i
el volem encarar donant
importància tant a la part
emocional com a la part
intel·lectual. El cor i el
seny ens ajuden a anar
pel bon camí, a prendre
bones decisions, seguint
els passos de Jesús, que
sempre està amb
nosaltres. Els alumnes
han de desenvolupar
totes les seves capacitats
i habilitats i creure en ells,
per anar creixent i
construint el seu futur al
costat de Jesús.

Dinàmica inici de curs:
Amb cor i seny
CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR
Curs 2018/19

LA CELEBRACIÓ
Monició d’entrada (sacerdot, religiós, mestre/a, catequista)
Hola nois i noies! Comencem un nou curs, un curs ple de reptes, d'il·lusions, d'emocions,
de continguts, de sorpreses... per iniciar aquest nou any escolar necessitem dedicar una
estona del nostre temps a Jesús perquè ens ajudi a caminar en aquest nou camí, a
prendre bones decisions, les que segueixin els seus passos. Que ens doni forces per
construir el nostre futur al seu costat, per continuar malgrat ens sentim cansats... Per
aquest motiu iniciem aquesta celebració per encomanar-nos al Senyor.

Cant Jesús viu en mi https://soundcloud.com/v-ctor-mart-nez-llerena/jesus-viu-en-mi
Salutació

(del que presideix) “En el nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant...”
Benvinguts a la casa del Pare!,
Comencem aquest curs trobant-nos amb Jesús, fent-nos recordar que Ell sempre estarà
amb nosaltres per ajudar-nos i guiar-nos pel bon camí. Quan les coses no surtin bé hem
de pensar que Ell està al nostre costat.

Acte penitencial
S: Germans: Preparem-nos a celebrar els sants misteris, reconeixent
els nostres pecats.
T: Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans, que he pecat,
per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió.
Per això, demano a la Verge Maria, Mare de Déu,
als àngels i als sants, i a vosaltres, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
S: Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.
T: Amén.
S: Senyor, tingueu pietat.
T: Senyor, tingueu pietat.
S: Crist, tingueu pietat.
T: Crist, tingueu pietat.
S: Senyor, tingueu pietat.
T: Senyor, tingueu pietat

Himne de Gloria
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Primera lectura
Dt 11, 18. 26-28. 32
Moisés va parlar al poble, dient:
Graveu, doncs, en el vostre cor i en la vostra ànima les paraules dels meus manaments:
lligueu-vos-les a la mà com un distintiu, porteu-les com una marca entre els ulls.
»Mireu, avui us proposo d'escollir entre la benedicció i la maledicció: la benedicció, si
obeïu els manaments del Senyor, el vostre Déu, que avui us dono; la maledicció, si els
desobeïu i us aparteu del camí que avui us assenyalo, i seguiu altres déus que no havíeu
conegut.
Mireu, doncs, de posar en pràctica tots els decrets i totes les prescripcions que avui us
proposo.
Paraula de Déu
T: Us lloem, Senyor

Salm
Sl 30, 2-3a. 3bc-4. 17 y 25(R.: 3b)

Segona lectura
Rm 3, 21-25a. 28

Germans:
Ara, en canvi, al marge de les obres de la Llei, s'ha manifestat la justícia salvadora de
Déu, de la qual donen testimoni els llibres de la Llei i dels Profetes. Per la fe en Jesucrist,
Déu dóna la seva justícia a tots els qui creuen, sense fer cap distinció, ja que tots havien
pecat i vivien privats de la glòria de Déu. Ara, però, ell els fa justos purament per gràcia,
en virtut de la redempció realitzada per Jesucrist. Déu ha decidit que Jesucrist, amb la
seva sang, fos l'instrument de perdó per mitjà de la fe; ha mostrat així la seva justícia
salvadora, ja que ha anat perdonant els pecats comesos en el passat. Nosaltres sabem,
en efecte, que l'home és fet just gràcies a la fe, al marge de les obres de la Llei.
Paraula de Déu
T: Us lloem, Senyor

Dinàmica inici de curs:
Amb cor i seny
CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR
Curs 2018/19

Evangeli (sacerdot, religiós, mestre/a, catequista)
Mt 7, 21-27

En aquell temps, Jesús va dir als seus deixebles:
No tothom qui em diu: "Senyor, Senyor", entrarà al Regne del cel, sinó el qui fa la
voluntat del meu Pare del cel. Aquell dia, molts em diran: "Senyor, Senyor, ¿no és cert
que en nom teu vam profetitzar, i vam treure dimonis, i vam fer molts miracles?"
Llavors jo els diré clarament: "No us he conegut mai. Aparteu-vos de mi, vosaltres que
obràveu el mal! Per això, tothom qui escolta aquestes meves paraules i les compleix,
s'assembla a un home assenyat que va construir la seva casa sobre roca. Va caure la
pluja, van arribar les torrentades, bufaren els vents i envestiren contra aquella casa,
però no es va ensorrar, perquè estava fonamentada sobre roca. En canvi, tothom qui
escolta aquestes meves paraules i no les compleix, s'assembla a un home sense seny
que va construir la seva casa damunt de sorra. Va caure la pluja, van arribar les
torrentades, bufaren els vents i envestiren contra aquella casa, i la casa es va ensorrar:
la seva ruïna fou completa.
Paraula del Senyor
T: Lloança a vós, Oh Crist

Homilia
Oració dels fidels
Ofrenes
[S’utilitzarà un cor i un cervell realitzat pels alumnes. Pot ser un dibuix, amb volum,
realitzat amb diferents materials...]
1. T’oferim Senyor aquest cor perquè volem omplir-nos d’amor. Ell representa a
totes les persones que estimem i que ens agradaria que estiguessin al nostre
costat durant tot aquest camí: família, amics, professors...i, per suposat, també
Tu. T’ho demanem, Senyor!
2. T’oferim Senyor aquest cervell perquè representa tots els nostres aprenentatges.
Volem aprendre moltes coses durant aquest curs per continuar creixent. T’ho
demanem, Senyor!
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3. T'oferim el pa i el vi que seran el teu cos i sang. Estem segurs que ens donaran les
forces necessàries per a dur a terme el nostre treball en aquest curs sent fidels a
la nostra identitat com a cristians. T'ho demanem, Senyor!
Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest pa que
bondat i que és fruit de la terra i del treball del homes:
es converteixi per a nosaltres en pa de vida.
T: Que Déu sigui beneït per sempre.
Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest vi que
bondat i que és fruit de la vinya i del treball del homes:
es converteixi per a nosaltres en beguda espiritual.
T: Que Déu sigui beneït per sempre.

hem rebut de la vostra
us el presentem perquè

hem rebut de la vostra
us el presentem perquè

INVITACIÓ A LA PREGÀRIA
Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici, meu i vostre, sigui agradable a Déu
Pare omnipotent.
T: Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici , a lloança i glòria del seu
nom, i també per al nostre bé i de tota la seva santa Església.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

Pregaria Eucarística II
S: El Senyor sigui amb vosaltres
T: I amb el vostre esperit.
S: Amunt el cors.
T: Els elevem al Senyor.
S: Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
T: Cal fer-ho i és de justícia
ACLAMACIÓ DEL SANT
Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la
vostra glòria. Hosanna a dalt del cel. Beneït el qui ve en el nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.
ACLAMACIÓ DESPRÉS DE LA CONSAGRACIÓ
S: Proclameu el misteri de la fe
T: Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre
retorn, Senyor Jesús.
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ACLAMACIÓ DE CLOENDA
Per ell, amb ell i en ell, vós Déu Pare omnipotent,
en la unitat de l'Esperit Sant,
rebeu tot honor i tota glòria,
pels segles dels segles.
T:Amén.

Parenostre
Ritu de la pau
Fracció del pa
Comunió
Benedicció final
Ja arribem al final de la celebració d'inici de curs. Us animo a que seguiu el camí que
Jesús i Sant Josep Manyanet ens indiquen. Que Déu us acompanyi: En el Nom del Pare+,
del Fill+ i de l'Esperit Sant+. Amén

Cant
I vas ser llar (vídeo-cançó)

