


GUARDIOLA del COMPARTIR

La guardiola 

Una vegada pintada i muntada, hi farem petites aportacions provinents dels nostres estalvis, que, units a d'altres, ajudaran als nens més necessitats.

El compartir 
El que tenim no és nostre, ens ha estat regalat. Ve de Déu. Ningú ha de tenir com a propi el que li han donat; ha de compartir-ho. Així ho va fer el nen

de l'Evangeli que va lliurar els cinc pans i els dos peixos. I Jesús va fer el miracle. N'hi va haver per a tots i en va sobrar. 

L'almoina 
Els primers cristians donaven als Apòstols el que tenien per ajudar als que ho necessitaven, i així ningú passava necessitat. Sant Pau feia col·lectes

entre els fidels per ajudar els cristians pobres de Jerusalem. Així l'Església es manifesta com una gran família.

Els projectes d'Infància Missionera
Així va néixer Infància Missionera: els nens ajuden als nens, encara que no coneguin els seus noms. Saben que les seves almoines arribaran a aquests

nens que passen gana, que tenen alguna malaltia, i que també contribuiran a que puguin anar a l'escola o participar en la catequesi.

La guardiola plena
Com podeu omplir la guardiola?

1.

2.

3.

4.

5.

Pinteu-la molt bé. No pot ser una guardiola lletja i mal feta.

Comenteu, amb l'ajuda del catequista, el sentit de cada un dels dibuixos. Pot donar pistes el cartell de la Infància Missionera d'aquest any.

Establiu un  objectiu entre tots els del grup, fins i tot pot servir una petita competició amb altres grups de l'escola o de la parròquia.

Dipositeu cada dia alguna moneda, fruit d'haver renunciat a llaminadures.

Oferiu la guardiola a familiars i amics de la família que per  Nadal van a casa, perquè també ells col·laborin.

Lliureu al catequista i pregueu junts, abans d'obrir-la, per donar gràcies a Déu per la generositat dels que hi  han contribuït.

Obriu les guardioles i demaneu al catequista que us expliqui què es pot fer perquè arribin tots els diners als nens més necessitats.
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