37è
2 0 2 1 / 2 0 22

CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA

PRESENTACIÓ I PARTICIPACIÓ
OPUSCLE - 1

37è
2 0 2 1 / 2 0 22

CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA
TEMA DEL CONCURS

ESTIMAR + ACTUAR

Lc 10,25-37
La paràbola del bon samarità

Llavors, un mestre de la Llei es va aixecar i, per posar a prova Jesús, li va fer aquesta
pregunta:
—Mestre, què haig de fer per a posseir la vida eterna?
26
Jesús li digué:
—Què hi ha escrit en la Llei? Què hi llegeixes?
27
Ell va respondre:
— Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb totes les forces i
amb tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix.
28
Jesús li digué:
—Has respost bé: fes això i viuràs.
29
Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús:
—I qui són els altres que haig d’estimar?
30
Jesús va contestar dient:
—Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d’uns bandolers, que el despullaren, l’apallissaren i se n’anaren deixant-lo mig mort. a 31 Casualment baixava per
aquell camí un sacerdot; quan el veié, passà de llarg per l’altra banda. 32 Igualment un
levita arribà en aquell indret; veié l’home i passà de llarg per l’altra banda. b
33
»Però un samarità c que anava de viatge va arribar prop d’ell, el veié i se’n compadí.
34
S’hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà; després el pujà a la seva
pròpia cavalcadura, el dugué a l’hostal i se’n va ocupar. 35 L’endemà va treure’s dos denaris i els va donar a l’hostaler dient-li:
»—Ocupa’t d’ell i, quan jo torni a passar, et pagaré les despeses que facis de més.
36
»Quin d’aquests tres et sembla que es va comportar com a proïsme de l’home que va
caure en mans dels bandolers?
37
Ell respongué:
—El qui el va tractar amb amor.
Llavors Jesús li digué:
—Vés, i tu fes igual. d
25

NOTES
a El camí de Jerusalem a Jericó recorre més de 25 km pel mig del desert de Judea i en aquell
temps era un lloc ideal per als bandolers. b Alguns opinen que el sacerdot i el levita prenen
l’home per mort i eviten de contraure impuresa ritual tocant un cadàver; per això se n’aparten. Altres pensen que Jesús denuncia la manca d’amor i compassió en dos homes pertanyents a l’estament més representatiu d’Israel.
c Samaria era una regió situada al nord de Judea. Els samaritans i els jueus mantenien una
forta enemistat entre ells. d Jesús no es preocupa de la qüestió teòrica (v. 29). Amb la paràbola del bon samarità proposa un model a imitar, i fa veure al mestre de la Llei que els altres
no són únicament els membres del propi poble sinó qualsevol persona, ja que el tracte misericordiós no coneix fronteres.
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• 37 anys, sense interrupció, fent concurs bíblic a Catalunya.
• A tots els centres participants i a tots els treballs premiats se’ls obsequiarà amb un exemplar
del NOU TESTAMENT.
• Tots els participants tindran un OBSEQUI DE PARTICIPACIÓ.
• Els centres participants han d’enviar els treballs en una sola tramesa, juntament amb
la FITXA DEL CENTRE PARTICIPANT degudament emplenada que adjuntem.

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

CONCURS BÍBLIC INICIAL

CATEGORIES
1a - 5 anys

(Àmbit Bisbat)

2a - 6 anys

CONCURS BÍBLIC BÀSIC

CATEGORIES

3a - 7 anys

(Àmbit Bisbat)

1a - 8 i 9 anys

2a - 10 i 11 anys
3a - 12 i 13 anys

CONCURS BÍBLIC de DIBUIX
(Àmbit Bisbat)

CATEGORIES
1a - 8 i 9 anys

2a - 10 i 11 anys
3a - 12 i 13 anys

4a - Més de 13 anys

CONCURS BÍBLIC INFORMÀTIC
(TREBALL INFORMÀTIC)
(Àmbit Bisbat)

CATEGORIES
Grup A - Fins a 13 anys
Grup B - 14 i 15 anys

Grup C - Més de 15 anys

CONSULTEU LES BASES DE CADA MODALITAT
PARTICIPACIÓ

LLANÇAMENT DEL 37è CONCURS BÍBLIC

VEREDICTE

TEMPS DE PARTICIPACIÓ
(Entrega de treballs)
SETEMBRE’21

ENVIAMENT
DE TREBALLS

MÉS
INFORMACIÓ

NOVEMBRE’21

• Apartat

15 FEBRER’22
data límit

MAIG’22

de correus 936 - 08220 - TERRASSA

Els treballs de cada modalitat de participació han d’anar junts (cada
modalitat amb els seus treballs). Per enviar-ho, s’ha de fer un sol paquet i
a dins posar per separat cada modalitat. Adjuntar la FITXA DEL CENTRE
PARTICIPANT degudament emplenada.
grupavant@concursbiblic.com
Tel.: 93 780 98 88 (tardes de 5 a 7)

www.concursbiblic.com
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D E CATA L U N YA

A omplir pel
Concurs Bíblic

Codi Concurs:

Ajuda’ns a millorar el Concurs Bíblic - Feu les vostres propostes darrera d’aquesta fitxa

Ompliu les vostres dades i adjunteu aquesta
fitxa amb els treballs dels vostres alumnes

Codi Centre:

*Demano al responsable de tractament de dades que tracti tota la informació que he facilitat només per la finalitat de Concurs Bíblic de Catalunya i atorgo el consentiment perquè, d’acord amb la informació que he rebut, elabori la informació que calgui amb el benentès que puc exercir tots els meus drets i revocar aquest consentiment sense cap més condició, dirigint-me per escrit agrupavant@concursbiblic.com

Blasco de Garay, 34 - 08224 Terrassa - Tel. 93 780 98 88 (de 5 a 7 dies feiners) - grupavant@concursbiblic.com - www.concursbiblic.com

FITXA DEL CENTRE PARTICIPANT
DADES DEL CENTRE ESCOLAR O PARRÒQUIA:
Nom:
Adreça:
Codi postal:
Població:
Província:
Telèfon:
E-mail:
Web:
BISBAT:
DADES PERSONA DE CONTACTE:
Signatura*

Nom:
Càrrec:
Contacte:
NOMBRE DE
PARTICIPANTS:

Inicial

Bàsic

Dibuix

Treball Informàtic

1a Categoria
2a Categoria
3a Categoria
4a Categoria
Participants amb
grau de discapacitat
Grup A
Grup B
Grup C
TOTALS
NOMS DELS ALUMNES PARTICIPANTS AMB GRAU DE DISCAPACITAT:
(segons la Guia per al Professorat)

1
2
3

S’adjunta
justificant

