
28 d’agost de 2022 
PER QUÈ INSCRIURE AL MEU FILL A LA CATEQUESI? 

El catequisme s'ofereix als nens i a les nenes a partir de set  anys. És 

un pas que construeix l'home, que inicia la vida amb Jesucrist, que 

ajuda a descobrir Déu i estimar-lo. 

Inscriure el seu fill o la seva filla a la catequesi, és permetre-li trobar 

Jesús i descobrir que és estimat per Déu. És també donar-li ele-

ments de reflexió sobre qüestions que es planteja sobre ell mateix, 

sobre el món i sobre Déu. 

La catequesi presenta la fe de l'Església, la seva coherència, la seva 

intel·ligència, la seva dinàmica perquè cadascun pugui expressar la 

seva pròpia fe cristiana amb paraules i actes. És el compromís pro-

gressiu d'una persona que camina amb Déu i el seu proïsme. 

Es tracta d'aprendre d'alguna manera caminar amb Crist, d'apren-

dre a meravellar-se de tot el que representa per a la nostra existèn-

cia, avui com sempre; es tracta de saber acollir l'amor de Déu a tra-

vés de tots els signes que ens dona d'ell mateix; es tracta de ser in-

serit en una comunitat cristiana i de descobrir, en ella i per ella, la 

novetat de l'Evangeli. Això és el que vol ser la catequesi, això és el 

que s’ofereix als infants. No es va a catequesi com es va a  música o 

a dansa. La música, la dansa i moltes altres coses enriqueixen el nen i la nena en la seva manera de 

viure, però no li fan descobrir el sentit profund de la seva vida, no l'eduquen en la seva llibertat espi-

ritual. I això és el que molts noten avui com una mancança fonamental.  

PREGUNTES SOBRE LA CATEQUESI 
· A quina edat poden començar la catequesi? A Partir de set anys, segon de primària. 

· Quins horaris hi ha? 

Primer curs de iniciació:  

- el dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 6  a Santa Maria - el dissabte de 10 a 11 a Sant Pere 

Segon curs de iniciació: 

- els dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 a Santa Maria - el dissabte de 10 a 11 a S. Pere 

Seguiment (els que ja han fet la primera comunió): mateix horari que Iniciació 

Professió de Fe i Confirmació . el divendres de 8 a 9 del vespre, a Santa Maria. 

· Quan i on cal inscriure’s? 

- A Santa Maria, del 19 al 23 de setembre, de 5 a 7 de la tarda. 

- A Sant Pere el 22 de setembre de 5 a 7 de la tarda 

· I Quin dia comença la catequesi? La setmana del 3 al 8 de setembre 






