Explicació de les
Catequesis
La beatificació d’en Joan Roig i Diggle és
una benedicció per tota l’Arxidiòcesi de
Barcelona. Els sants sempre són model i
inspiració de vida cristiana. El Joan no n’és
cap excepció.
Un jove de 19 anys fa poc més de 80 anys
decideix optar per Crist per damunt de
tot, fins a arribar al martiri. En Joan vivia
immers al seu món, amb les seves dificultats
i oportunitats, viu en tensió entre una vida
contemplativa i activa: dedicat a Déu i als
altres.
Les persones de la parròquia del Masnou van
veure en aquell jove ros quelcom d’especial,
en la manera com vivia, com parlava, com
estimava els infants de la catequesi i,
sobretot, com pregava davant del Sagrari.
Avui en Joan segueix sent model i inspiració
pels cristians. Per tal d’apropar la seva figura
als més petits, als adolescents i als joves, us
oferim unes catequesis adaptades a cada
rang d’edat, que pretenen mostrar allò de
diví present en la humanitat d’en Joan.
Catequesi d’infants
És una catequesi pensada per infants entre
6 i 12 anys, tot hi que es pot fer per a infants
més petits, pensada amb una metodologia
pedagògica (inspirada en el mètode
Montessori) que pretén que l’infant, no
només escolti una lliçó, sinó que s’impliqui i
es faci partícip, que pugui fer-se seva la vida
del Joan Roig i Diggle.
Material que s’ha de facilitar:
- Guió de la catequesi (pdf)
https://joanroigdiggle.com /catequesi
- Dibuix del Joan en blanc i negre (pdf)
- Estampes per a infants
- Polseres
- Dibuixos dels passatges de la vida del
Joan (pdf)
- Figureta del Joan

Catequesi d’adolescents
És una catequesi per adolescents entre 13
i 18 anys. S’inspira en el mètode Life Teen
per a fer catequesis, i que pretén, seguint
4 moments, fer propera la figura del Joan
als adolescents, tenint en compte la seva
sensibilitat.
Material que s’ha de facilitar:
- Guió de la catequesi (pdf)
https://joanroigdiggle.com/catequesi
- Polseres
- Estampes
- Vídeo
Youtube: “Joan Roig i Diggle, un jove que
visqué prop de Déu”
Catequesi de joves
És una catequesi pensada per a joves, a
partir de 18 anys, però que serveix també per
adults.
Busca reflexionar, resseguint els sí del Joan,
en com estem nosaltres com a cristians
dient sí al Senyor en el nostre dia a dia. Una
manera de donar a conèixer la figura del
Joan a l’hora que busca moure al que la rep
a prendre’s seriosament la seva vida com a
cristià.
Material que s’ha de facilitar:
- Guió de la catequesi (pdf)
https://joanroigdiggle.com/catequesi
- Vídeo
Youtube: “Joan Roig i Diggle, un jove que
visqué prop de Déu”
- Estampes
- Polseres

