
 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPACIÓ PARROQUIAL DE MOLLERUSSA-EL PALAU-FORNDARELLA-GOLMÉS-MIRALCAMP-SIDAMON-VILA-SANA 



ACTIVITATS         “EL JOC LITÚRGIC”  
 
 

fixem-nos en aquest calendari que hem posat, veurem que n’hi pot 
haver de moltes maneres, però tots ajuden a entendre el que fem 
quan participem l’alguna celebració.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si voleu podeu fotocopiar aquest dibuix i fer-lo en gran, per poder jugar. 
 

EL JOC, es tipus OCA, es va posant un dau a la casella que 

toqui, sumant els números que vagin sortint, es va avançant. Cal 
seguir les preguntes i proves que hi ha tot seguit. Serveix de repàs 
de tot l’explicat. Si dos cauen al mateix número, hi ha ampliació de 
preguntes al final.  
 
 
 



JOC SOBRE “L’ANY LITÚRGIC” 

 

Objectiu:  

Conèixer quins són els fets més importants de la vida de Jesús. 

Participants:  

Si el nombre de jugadors és gran, es pot jugar formant subgrups. Si es fa a 
casa es pot jugar tota la família. 

Material:  

 -1 copia del tauler de l’Any litúrgic, en gran, mínim D3. 
 - Fitxes i daus. 
 -El redactat que hi ha tot seguit, imprimir-lo. Tenir en compte que hi ha 
unes preguntes per si algu cau més vegades en un mateix número que no 
calgui fer la mateixa pregunta.  
 
Procediment: 

1. Previament s’ha d’haver realitzat la catequesi sobre l’Any Litúrgic. 

2. Comença a jugar el que treu el número més alt del dau.  

3. Quan la fitxa cau en un determinat temps litúrgic, el que condueix el 
grup, ha de formular la pregunta i ha d’anar seguint. Si algú no sap la 
resposta té rebot, aleshores el que l’encerta adelanta una casella. 

4. A cada pregunta en parentesi hi ha la resposta, es evident que aquesta 
no s’ha de dir, ni l’han de poder veure els jugadors... 

5. Guanyarà la persona que abans hagi completat el tauler. 

6. Al final, es pot fer una avaluació sobre la participació de cadascun dels 
membres, i si ha servit de repàs. El catequista, pare o mare,  farà tots els 
comentaris i aportacions corresponents a la revisió. 

 

 

 



PREGUNTES: 

Temps d’advent 

1.- Quin és el color propi d’advent?   ( morat)  

2.- Quantes setmanes dura l’advent?   ( 4 )  

3.- Quan s’acaba?  (Vigília de Nadal) 

4.- Quins personatges dels de continuació, són els propis d’aquest temps? 

Isaïes   ( si) Moisès   ( no) Maria    ( si) Joan Baptista  ( si) Pere       (no) 

 

5.- Quin sentit té aquest temps?   ( preparar-se pel Nadal) 

6.- Quin símbol és el típic de l’Advent en la litúrgia?  ( la corona d’advent) 

 

Temps de Nadal   

1.- Digueu-nos tres festes importants d’aquest temps. 

2.- Ordena aquestes festes: 

Epifania ( 4) Nadal   (1) Sagrada Família (2) Mare de Déu (3) Baptisme del Senyor  ( 5 ) 

 

3.- Qui és el color propi d’aquest temps?  ( Blanc). 

4.- Què se celebra fonamentalment en aquest temps?  ( El naixement de 
Jesús) 

5.- Què se celebra el dia de la Epifania?   ( l’adoració dels reis a Jesús) 

6.- Quina és la missa més popular d’aquest temps litúrgic?  ( la del gall) 

7.- Digueu-nos dues tradicions populars catalanes d’aquest temps?  ( tió, 
pastorets, pessebres, cantada de nadales....) 

8.- Quin dia s’acaba el temps de Nadal?  ( diumenge després del baptisme de 
Jesús) 

 

 



Temps de durant l’any 

1.- Quin és el color habitual d’aquest temps?  ( verd) 

2.- Ordena aquestes festes en el calendari: 

Assumpció de la Mare de Déu     (2 ) St. Pere i Sant Pau  ( 1 ) Crist Rei   ( 3 ) 

 

3.- Que subratlla la litúrgia de durant l’any? ( l’ensenyament i la doctrina de 
Jesús) 

4.- Quantes setmanes dura aquest temps?  ( 34) 

5.- Distingeix quines festes són de durant l’any i quines no ho són: 

Pentecosta(no) Dijous Sant (no) Immaculada ( no) Corpus  ( si) Ascensió ( no)  Trinitat (si) 

 

6.- Quants cicles de lectures hi ha els diumenges de durant l’any?  (tres, 
A,B.C) 

7.- El temps de durant l’any, és més llarg o més curt que el temps de 
Pasqua? (més llarg) 

8.- Quan comença el temps de durant l’any?  ( l’endemà després del 
baptisme de Jesús) ( després de la diada de pentecosta) 

9.- Es un temps continuat o partit?  ( partit) 

Temps de Quaresma 

1.- Quin color n’és el propi?  ( morat) 

2.- Què vol dir “abstinència” ?  ( no menjar carn i abstenir-se d’alguna cosa 
que agradi  i compartir-la amb els altres) 

3.- Quin sentit té aquest temps? ( preparar-nos per la pasqua de resurrecció) 

4.- Quant temps dura?  (40 dies) 

5.- Quina festa popular se celebra abans de l’inici d’aquest temps? ( 
carnestoltes) 

6.- Es poden celebrar sagraments de la iniciació cristiana en aquest temps? ( 
no, fins a la nit de Pasqua) 



7.- Quin dia comença la Quaresma?  ( el dimecres de cendra) 

8.- Quin ritus és propi per iniciar la Quaresma?  ( imposició de la cendra) 

 

Temps de Setmana Santa 

1.- Digues tres celebracions importants de la Setmana Santa ( dijous Sant, 
divendres sant, diumenge de rams, vetlla Pasqual..) 

2.-Quin dia comença?  ( diumenge de rams) 

3.- Quin dia va instituir Jesús l’Eucaristia?  ( dijous sant) 

4.- Quin dia l’Església recomana fer dejuni?  ( el divendres sant) 

5.-Quines tradicions populars recordes lligades a la Setmana Santa? ( passió, 
panadons, professons...) 

6.- Quin color és el propi del Dijous Sant?  ( blanc) 

7.- Què celebrem durant la Setmana Santa?  (passió i mort de nostre Senyor ) 

8.- On van passar els esdeveniments que celebrem? ( A Jerusalem) 

 

Temps de Pasqua 

1.- Quan temps dura el temps Pasqual?  ( 50 dies) 

2.- Digues dues tradicions populars de Pasqua?  ( Caramelles, mona...) 

3.- Ordena aquestes tres festes pasqual: 

Ascenció  (2) Pentecosta  ( 3 )  Pasqua ( 1) 

 

4.- Quina missa és la més important d’aquest temps?  ( la Vetlla Pasqual) 

5.- Què celebrem per Pasqua?   ( la Resurrecció de Jesús) 

6.- Per què se celebren en aquest temps els sagraments de la iniciació 
cristiana?  ( Jesús ressuscitat ve a nosaltres) 

7.- Quin és el ritus d’inici de la Vetlla Pasqual?  ( el Foc) 



8.- Amb quin ritus comença la missa en el temps Pasqual?  ( amb el ritus de 
l’aigua del baptisme) 

 

ALTRES PREGUNTES PER AMPLIAR SI ES CAU AL MATEIX NÚMERO MÉS 
D’UNA VEGADA  (relacionades amb la litúrgia) 

PREGUNTES SOBRE OBJECTES LITÚRGICS O DEL QUE HI HA EN L’ESGLÉSIA. 

1.- Quan s’utilitza el color vermell litúrgicament?  ( quan és celebra la mort 
d’algun màrtir) 

2.- Com definiríem que és un altar?  ( És el lloc on s’hi posa el Pa i el vi de 
l’eucaristia. Representa Jesucrist per això està al centre de l’església) 

3.- Quines formes pot tenir un altar?  ( de taula, on Jesús és reuneix; de roca, 
com l’amor de Jesús que s’entrega per nosaltres; de sepulcre, on celebrem la 
resurrecció de Jesús.  

4.- Que hi ha o hi hauria d’haver sempre a prop de l’altar?  ( una creu, que 
recorda el sacrifici de Jesús) 

5.- Què és l’ambó?  ( És el lloc des d’on es llegeix la Paraula de Déu) 

6.- Què és la sagristia?   ( L’espai on el capellà es revesteix i on s’hi solen 
guardar els vestits i els objectes de la celebració) 

7.- Què és el sagrari?  ( És on és guarda el Cos de Crist que s’ha consagrat a la 
missa; així podem anar a pregar davant d’ell i també portar-lo als malalts ( 
comunió als malalts) 

8.- On està normalment el sagrari?  ( a la capella del santíssim) 

9.- Com és sap si Jesús és present al sagrari? ( Un llantió encès indica que a 
dins hi ha Jesús) 

10.- Què és la Seu?  ( És el lloc des d’on el prevere ( el mossèn) presideix la 
missa, tot fent present Jesús.) 

11.- Què és l’alba?  ( Una túnica blanca) 

12.- Què és la casulla?  ( peça de roba, com una capa, del mateix color que 
l’estola) 

13.- Qui porta la casulla?  ( només els preveres) 



14.- I la estola que és ?   ( Banda de roba que és segons el color litúrgic.) 

15.- Qui porta estola?  ( Els mossens la porten estirada baixant del coll cap al 
pit i els diaques la porten creuada) 

16.- Per a que serveix el calze?  ( és la copa que conté el vi, i que serà la Sang 
de Crist) 

17.- Per què serveixen les canadelles?  ( Són unes ampolletes que contenen el 
vi i l’aigua) 

18.- Què és el corporal? ( petites tovalles on és posa el calze i la patena) 

19.- I la patena?  ( Plateta on s’hi posa el pa que, un cop consagrat, esdevé el 
cos de Jesucrist) 

20.- Per què serveix el purificador? ( Es per netejar el calze) 

PREGUNTES SOBRE ELS GESTOS QUE FEM A LA MISSA 

21.- Què vol dir quan ens podem drets en l’eucaristia?  ( vol dir respecte, 
atenció especial) 

22.- En quins moments ens posem drets en la missa?  ( Al començament, en 
l’evangeli, a la consagració i al final) 

23.- Perquè ens posem drets al començament de la missa? ( perquè rebem a 
Jesús en el prevere) 

24.- Perquè ens posem drets quan és llegeix l’evangeli en la missa?  ( perquè 
Jesús ens parla) 

25.- Perquè ens posem drets o enginollats en la consagració?  ( perquè El pa i 
el vi es converteixen en Jesús) 

26.- Perquè al final de la missa també ens posem drets? ( per rebre la 
benedicció) 

27.- Perquè ens asseiem en la missa? ( per poder reflexionar allò que 
escoltem) 

28.- Quan ens asseiem en la missa? ( mentre escoltem les lectures, mentre el 
sacerdot comenta l’Evangeli (homilia), mentre és prepara l’altar i després de 
la comunió.) 



29.- Perquè escoltem les lectures de la missa  asseguts?  ( per escoltar-les 
millor) 

30.- Perquè escoltem la homilia de la missa asseguts? ( per entendre millor el 
que hem d’aplicar dels que ens diu el sacerdot, a la nostra vida) 

31.-I quan es prepara l’altar, fent les ofrenes, perquè estem asseguts? ( 
perquè és un moment per preparar-nos per la segona part) 

32.- I després de la comunió, a la missa,  perquè ens asseiem? ( Per poder 
gràcies a Déu més tranquils) 

33.- Hi ha un moment durant la missa, que el mossèn dóna un petó a la 
bíblia, quin és? ( Quan acaba de proclamar la Paraula de Déu) 

34.-També hi ha dos moments, en la missa,  que el mossèn dóna dos petons, 
on ho fa? ( a l’altar)  

35.- Quan dóna dos petons el mossèn a l’altar? I perquè? ( al principi i al final 
de l’eucaristia, perquè l’altar representa Jesús) 

36.- Hi ha un moment, en la missa, que tots ens donem les mans, qui és? ( el 
moment de la pau) 

37.- Quan ens donem la Pau a la missa i perquè? (ens donem la pau abans de 
la comunió, per poder rebre a Jesús, però també al germà) 

38.- Hi ha un moment en la missa, on tots o molts ens aixequem i caminem 
en fila, on anem?  (anem a rebre a Jesús) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


