Parròquies de les
VALLS d’ANDORRA
Lliura la butlleta d’inscripció
amb 22 euros per als llibres i
materials de la catequesi,
al teu mestre/a de religió del
Col·legi o a la rectoria parroquial
Av. Verge de Canòlich, 21 abans
del 30 de setembre.

Inscripcions:

Dissabte 6 d’octubre - 19:30 h.
Missa d’inici de curs de catequesi,
Nens i nenes de catequesi,
catequistes i pares.

Missa Jove:

Per a facilitar l’assistència, repetirem la
mateixa reunió, a les 4 de la tarda i a les
8’30 del vespre a l’església parroquial.
Tria l’hora millor.

En aquesta reunió explicarem com estarà
organitzada la catequesi d’aquest curs.

Curs 2008-2009

CATEQUESI
CATEQUESI
PARROQUIAL
PARROQUIAL
Curs 2018-2019
REUNIÓ de PARES i MARES

Dimecres, 26 de setembre 2018

Canillo - Encamp - Ordino
La Massana - Andorra la Vella
Sant Julià de Lòria - Escaldes
Engordany

REUNIÓ
d’INICI de CURS

Butlleta d’Inscripció

Curs 2018-2019

Nom i Cognoms _____________________________________________________ ___Curs________________
Col.legi _______________________________________ Data de naixement__________________________
Curs de Catequesi al què s’inscriu:

Pre-Comunió
Comunió
(Marca amb una X el teu curs de catequesi)
Pre-Confirmació
Confirmació
Estàs inscrit a la CLASSE de RELIGIÓ a la teva escola? SI
NO

(3r primària - CE2) o 1r any d’iniciació
(4t primària - CM1) o 2n any d’iniciació
(5è primària - CM2) o 3r any d’iniciació
(6è primària - 6ème) o 4t any d’iniciació

Viu al carrer ______________________________________________________ ______ núm. _____________
Telèfons _____________________________________________________ ______________________________
Email ________________________________________________ @ __________________________________
Nom del pare: _________________ Nom de la mare: _________________ Batejat a: __________________
Signatura del pare/mare/tutor

Iniciació a la
Vida Cristiana 1

Iniciació a la
Vida Cristiana 3

( Pre-Comunió )

( Pre-Confirmació )

3r de primària - CE2
del dia 1 d’octubre 2018
fins a Setmana Santa 2019
LLIBRE:

«Jesús és el Senyor» i
«El primer quadern»

DIES DE LA SETMANA i HORA:
Dilluns o dimarts
de 18 a 19 h.
LLOC:

Locals parroquials

5è de primària - CM2
Cada primer dissabte de mes
LLIBRE: «Testimonis del Senyor» i
«Quaderns de treball»
Si fas «Classe de religió» a l’escola,
sols has de venir un cop al mes +
les tres Trobades d’Arxiprestat.
Si no fas «Classe de religió» a l’escola,
has de venir cada 15 dies +
les tres Trobades d’Arxiprestat.

Iniciació a la
Vida Cristiana 2

Iniciació a la
Vida Cristiana 4

( Comunió )

( Confirmació )

4t de primària - CM1
del dia 1 d’octubre 2018
fins a Setmana Santa 2019
LLIBRE:

«Jesús és el Senyor» i
«El segon quadern»

DIES DE LA SETMANA i HORA:
Dilluns, dimarts o dimecres
de 18 a 19 h.
LLOC:
Locals parroquials

6è de primària - 6ème
d’octubre 2018 fins a Setmana Santa.
LLIBRE: «Testimonis del Senyor» i
«Quaderns de treball»

CATEQUESI EN
FAMÍLIA
Com els anys anteriors, la nostra parròquia vol
oferir la catequesi de forma que siguin els pares i
mares els qui preparin als seus fills a casa.
Aquesta opció és una ocasió esplèndida per als
nens i als pares. Permet transmetre la fe de pares
a fills i a més a més, tindran més llibertat per
organitzar-se. Els pares que trien aquesta opció
rebran per part dels mossèns i catequistes tota
l’ajuda que sigui necessària.
A la reunió del dimecres 26 ho explicarem.

INICIACIÓ a la VIDA CRISTIANA 1
Pre-COMUNIÓ - 3R PRIMÀRIA - CE2
Dilluns
de 18 a 19h
Dimars
de 18 a 19h
En família
INICIACIÓ a la VIDA CRISTIANA 2
COMUNIÓ - 4T PRIMÀRIA - CM1
Dilluns
de 18 a 19h
Dimarts de 18 a 19h
Dimecres de 18 a 19h
En família

DIJOUS de 18 a 19 h.
DISSABTES de 17’30 a 19 h
NOVA CORAL PARROQUIAL

APUNTAT-HI !!!

INICIACIÓ a la VIDA CRISTIANA 4
CONFIRMACIÓ - 6è PRIMÀRIA - 6ème
Dijous
de 18 a 19h
Dissabte de 17’30 a 19h
NOVA CORAL PARROQUIAL

