INSCRIPCIONS CATEQUESI
CURS 2019-2020

ALGUNES ORIENTACIONS
1. Les decisions importants en relació als fills les preneu sempre els pares. Fer o no fer la Primera Comunió és una decisió important que
heu de prendre els pares i no deixar-la al gust del vostre fill/a, ja que
l’Infant encara no té suficients coneixements per a prendre aquesta decisió.
2. El motiu principal d’aquesta decisió és desitjar la fe i la formació
cristiana pel teu fill/a i que rebi per primera vegada el Cos de Crist.
3. Per a fer la Primera Comunió no és necessari l’obligació d’organitzar
una gran festa familiar amb molts convidats... L’important és que l’infant pugui celebrar la seva Primera Comunió!
4. La Parròquia és una comunitat cristiana. Les persones que hi
col·laborem ho fem de forma gratuïta i desinteressada. Els catequistes
són cristians adults que dediquen part del seu temps a educar els infants. Esperem dels pares un tracte sempre cordial i amable.
5. Preparar-se per a la Primera Comunió vol dir familiaritzar l’infant en
la celebració de la Missa els diumenges. Us convidem a celebrar la Missa Familiar cada diumenge a les 12:15h. És la millor manera que l’Infant visqui la Missa i la pugui celebrar amb goig el dia de la seva Primera Comunió.
6. Els infants que encara no han rebut el Baptisme poden inscriure’s a
la Catequesi de Primera Comunió. Durant el primer curs els prepararem per tal que rebin el seu Baptisme.
7. A la Catequesi acollim infants, nois i noies d’edat més avançada i els
preparem per tal que puguin rebre els Sagraments.
PER A MÉS INFORMACIÓ PODEU CONSULTAR
DE LA PARRÒQUIA DE SANT FRANCESC DE REUS:

sfrancesc.reus.arqtgn.cat

LA

WEB

http://sfrancesc.reus.arqtgn.cat

Carrer Misericòrdia,12 A

CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ
Estimat pare i mare

Apreciado padre y madre

Vols que el teu fill o filla
faci la Primera Comunió?

Quieres que tu hijo o hija
haga la Primera Comunión?

Desitges que el teu fill o
filla creixi en la fe de l’Església, aprengui a pregar a
Déu, conegui les paraules
de Jesús i la seva vida,
visqui en l’Amor de Déu?

Deseas que tu hijo o hija
crezca en la fe de la Iglesia, aprenda a rezar a
Dios, conocer las palabras
de Jesús y su vida, vivir en
el Amor de Dios?

Si la resposta és afirmativa, llavors no dubtis que el
teu fill/a vingui a la Catequesi de la Parròquia. Aquí
hi trobarà una comunitat
cristiana que l’acompanyarà en aquest camí.

Si la respuesta es afirmativa, entonces no dudes que
tu hijo/a venga a la Catequesis Parroquial. Aquí
encontrara una comunidad
cristiana que lo acompañara en este camino.

EL BAPTISME / EL BAUTIZO
Amb el bateig ens vam incorporar a l’Església. Som cristians, som fills de Déu.
Amb el signe de l’Aigua i de la unció amb Oli vàrem rebre per
primera vegada l’Esperit Sant que ens va fer ser fills de Déu.

INSCRIPCIONS I HORARIS CATEQUESI CURS 2019-2020
La Catequesi de Primera Comunió dura dos cursos escolars.

Con el Bautismo nos incorporamos a la Iglesia. Somos cristianos, somos hijos de Dios.

PRIMER CURS

Con el signo del Agua y la unción con aceite recibimos por
primera vez el Espíritu Santo que nos hizo Hijos de Dios.

Es pot començar quan l’Infant és més gran.

L’EUCARISTIA / LA MISA

Horari: de les 17:30 a les 18:45h.

Jesús, el Hijo de Dios, quiso quedarse en la Iglesia y en el mundo a través del Pan
y Vino consagrados. Jesús es el Pan bajado del cielo para
darnos la Vida eterna. Los cristianos nos reunimos cada domingo para alimentarnos de este Pan que es el Cuerpo de
Jesús.

Començaran la Catequesi el dia: dimarts 1 d’octubre

Jesús, el Fill de Déu va voler quedar-se en l’Església i en el
món a través del Pa i del Vi consagrats. Jesús és el Pa viu
baixat del cel per a donar-nos la Vida eterna. Els cristians
ens reunim cada diumenge per alimentar-nos d’aquest Pa
que és el Cos de Crist.

Normalment comencen el Primer Curs els infants que cursen 2on de Primària.
El dia de la Catequesi és el DIMARTS. Durant els dos cursos (2019-20 I 2020-21)
l’Infant assistirà a la Catequesi els Dimarts.

SEGON CURS
Fan la Catequesi els DIMARTS de 17:30 a 18:45h.
Començaran la catequesi el dia: dimarts 1 d’octubre.
INSCRIPCIONS
Cal que tots els infants de primer i segon curs s’inscriguin en començar un nou
curs.
INSCRIPCIONS:
Del 17 al 20 de setembre de 17h a 18h

LA CONFIRMACIÓ / LA CONFIRMACIÓN
Este Sacramento lo imparte el Obispo. Se recibe la Plenitud del Espíritu Santo y el
confirmado es un testigo de Cristo en el mundo.
En nuestra parroquia preparamos cada año chicos y chicas a partir de 4º ESO para confirmarse. Les pedimos que
asistan a 15 reuniones de catequesis. Ven a la Parroquia
y pide más información.
Aquest Sagrament l’administra el Bisbe. Es rep la Plenitud de l’Esperit Sant i el confirmand esdevé un testimoni
de Crist en el món.
A la nostra Parròquia preparem cada any nois i noies a
partir de 4rt ESO per a la Confirmació. Els hi demanem
que assisteixin a 15 reunions de catequesi. Vine a la Parròquia i demana més informació.

(c/Balmes 35)

PREUS:
MATRÍCULA PRIMER CURS: 30€
MATRÍCULA SEGON CURS: 30€
LLIBRES:
Catecisme (serveix per als dos cursos): 15€
Quadern Primer curs: 10€
Quadern Segon curs: 10€
Àlbum cromos: 5€
EN CELEBRAR LA 1ª COMUNIÓ ES DEMANA UN DONATIU DE: 30€

