VOLVEMOS Á CATEQUESE 2020-21
Catequese familiar na casa

ORIENTACIÓNS PARA A CATEQUESE NA CASA E NA FAMILIA

Estamos ao comezo dun novo curso catequético. As circunstancias actuais, a consecuencia da pandemia que estamos sufrindo,
esíxennos tomar medidas para garantir a seguridade sanitaria.
Desde o Equipo de Catequese de Galicia séguese apostando por
unha catequese presencial e comunitaria para o proceso de iniciación cristiá de nenos/as, adolescentes e mozos/as (0-16 anos),
sempre que se poida realizar con seguridade; xa que o ámbito comunitario da parroquia segue a ser o lugar privilexiado para o desenvolvemento e a realización do proceso educativo e iniciático na fe
(Cf. Directorio para la catequesis, nº 299).
Ademais, para o novo curso que se inicia, quérese potenciar a rica
experiencia vivida da “catequese familiar na casa”. Sobre este aspecto ofrécense unha serie de orientacións que serán válidas ao longo
de todo o curso catequético, e que serán imprescindibles en caso de
que non poida realizarse a catequese presencial na parroquia.
Finalmente, convén ter presente a importancia do uso das novas
tecnoloxías dixitais e dos medios telemáticos para complementar a
catequese, e/ou realizala nas situacións nas que non sexa posible
facelo na comunidade parroquial.

ORIENTACIÓNS PARA PÁRROCOS
1. Anima aos catequistas e ás familias, enviándolles
mensaxes de motivación cada certo tempo que manteñan neles o especial compromiso que estas circunstancias excepcionais requiren.
2. Recorda aos catequistas que cada un debe enviar o
material de catequese ao seu grupo correspondente.
3. 3. Na medida das posibilidades
e necesidades organiza reunións
virtuais cos catequistas.
4. Mantén actualizadas as redes sociais da parroquia.
5. Visita e promove a consulta da páxina web do
Equipo de Catequese de Galicia (www.catequesisdegalicia.com).
6. Fai saber, tanto a catequistas como ás familias, que, aínda que a catequese se desenvolva
en liña, o día que o precisen tamén podes atendelos persoalmente.

ORIENTACIÓNS PARA CATEQUISTAS

1. Envía semanalmente ás familias o material #ComezaNaCasa.
2. Mantén contacto e interésate polas familias.
3. Revisa a ficha de catequese contestada polos nenos e devólvella corrixida.
4. Participa nas reunións virtuais que poidan ser organizadas polo párroco.
5. Consulta a páxina web do Equipo de Catequese de Galicia
(www.catequesisdegalicia.com), así como as redes sociais da
parroquia.

ORIENTACIÓNS PARA FAMILIAS
1. Recibide semanalmente o material #ComezaNaCasa.
2. Lede detidamente o material de catequese antes de compartilo co voso fillo/a.
3. Dispoñede un día para a catequese, preferentemente o Domingo, e preparade na casa un espazo axeitado para ela colocando elementos (Cruz, imaxes, velas...).
4. Acompañade ao voso fillo/a durante a sesión de catequese,
axudándolle a comprender, memorizar e vivir.
5. Enviade a ficha de traballo ao catequista, unha vez que a
completou o voso fillo/a.
6. Poñede en común co voso fillo/a as fichas que vaiades recibindo corrixidas.
7. Para estar informados, consultade a páxina web do Equipo de
Catequese de Galicia (www.catequesisdegalicia.com), así como
as redes sociais da parroquia.

