Catequesi
Curs 2021/22

Primera Comunió
*
Confirmació
Inscripcions:
- presencial: 16, 23 i 30 de setembre, 17:00 -19:00 h
- per l'email: catequesimdnuria@gmail.com
Despatx catequesi: els dijous, 17:15-18:30
Horaris dels grups:
Primera Comunió / Postcomunió:
Dijous 17:15 – 18:30
Confirmació: horari a convenir
Rector: Dr. Santiago Bueno, pvre.
Coordinadora de catequesi: Glòria Reyes Ferrer

Parròquia de la
Mare de Déu de Núria
Carrer del Bon Pastor, 7-9
(Diagonal/Muntaner/Aribau)
08021 Barcelona
Tel.: 932 000 167
http://www.parroquianuriabarcelona.org/
email: catequesimdnuria@gmail.com

Jesús i els infants
“Deixeu que els infants vinguin a mi. No els ho
impediu, perquè el Regne de Déu és dels qui són
com ells. Us ho asseguro: qui no aculli el Regne de
Déu com l'acull un infant, no hi entrarà pas” (Marc
10, 14).
Per poder estimar, abans és necessari conèixer.
A la catequesi mirem de facilitar aquest primer
encontre personal entre Jesús i cada infant. Ho fem
explicant la vida de Jesús i els seus ensenyaments,
amb el pla de salvació de Déu, emprant els llibres
de catequesi de l’Església Catòlica com a eina, i
guiats pels sacerdots de la Parròquia.
La Primera Comunió
L’Eucaristia és el centre de la vida cristiana, ja que
Jesús es fa present en la mateixa, i ens acompanya
com a aliment en el camí.
Els infants prenen consciència en primera persona
de la importància d’aquest fet i d’aquest dia, que
no oblidaran en la seva vida, ja que seran amics de
Jesús, “l’amic que no falla mai”.
La Confirmació
Amb aquest sagrament, l’adolescent esdevé adult a
la vida cristiana, ja que l'Esperit Sant el confirma en
la gràcia de Déu.
Per això, de forma lliure i meditada, el jove
manifesta públicament i amb l’ajuda de l’Esperit
Sant, la seva adhesió a Crist.
Pla de catequesi de la Parròquia
Tot seguint els criteris de l'Església i de l'Arxidiòcesi
de Barcelona, la preparació dels nens i nenes per a
la Primera Comunió es duu a terme en dos cursos,
a partir dels 7 anys d'edat aproximadament.

Aquests criteris s'adapten a les necessitats i
preparació dels infants en cada cas particular.
La preparació per a la Confirmació pot començar-se
al curs següent de la Primera Comunió, per a nois i
noies fins a 16 anys. A partir d'aquesta edat, la
preparació és individual.
Curs 2021/22
L'horari per a aquest curs és: dijous, de 17:15 a
18:30 h. El calendari del curs serà:
1r. trimestre: del 7 d’octubre al 16 de desembre.
2n. trimestre: del 13 de gener al 7 d'abril.
3 de març, 17:30: Inici de la Quaresma amb
imposició de la Cendra.
3r. trimestre: del 21 d’abril al 26 de maig.
Només amb un treball i esforç conjunt entre els
pares i l’equip de catequistes, juntament amb el
sacerdot, pot haver-hi una garantia de futur per
l’educació cristiana dels infants.
Cada infant necessita:
§ Una proposta al seu nivell
§ Que ho visqui acompanyat
Catequesi amb música i cant
El cant és la millor expressió humana de la nostra
espiritualitat. Els infants seran preparats per a les
festes de Nadal i de la Primera Comunió.
Activitats familiars
Per tal d'ajudar els infants en llur preparació, en
alguns dies especials de catequesi hi ha
celebracions en les que els pares són convidats a
acompanyar als seus fills (Advent, Nadal, Dimecres
de Cendra, Quaresma...)

També es realitzaran amb els pares reunions
mensuals, de 18:30 a 19:00 h., i un cop al trimestre
amb el Rector de la Parròquia.
Igualment convidem tota la família a una celebració
mensual de misa familiar, els següents diumenges
a les 18:00 h:
1r. trimestre:
17 d’octubre
14 de novembre
5 de desembre (Temps d'Advent)
24 de desembre (divendres), a les 19:00 h: Missa de
vigília de Nadal ("missa del pollet”)
2n. trimestre:
23 de gener
27 de febrer
10 d'abril, a les 11:45 h: Diumenge de Rams, amb
benedicció de palmes
3r. trimestre :
24 d'abril (Temps Pasqual)
5 de juny, 10:30 & 13:00 h: Celebració de les
Primeres Comunions dels infants del Segon Curs
Catequistes
Són fidels cristians de l’Església que dediquen el seu
temps, de forma voluntària, a educar els infants en
la fe i l'amor a Jesucrist. Si us animeu, sempre ens
fan falta catequistes!
Despeses econòmiques
Les famílies no han de pagar cap import per la
catequesi, però sí demanem que ens ajudeu a
finançar-la amb les aportacions que pugueu fer.
Comunicarem un import indicatiu.

