Inscripció: (cal que tothom s’inscrigui,
encara que no es quedi a dinar).

1. Per correu electrònic. Enviant les
dades
de
la
butlleta
a
catequesi@bisbatvic.com
2. Per correu postal. Enviant la butlleta
a l’adreça següent:
Mn. Joan Antoni Castillo
Era del Firmat, 1 ent. 1
08241 Manresa
3. Per telèfon 93 874 13 01
(podeu deixar el missatge al contestador).

Cal notificar clarament si us
quedareu a dinar (i si feu alguna dieta).
La data límit de la inscripció és el 2 de
març.
Formes de pagament
Cal fer el pagament prèviament al compte:
La Caixa ES74 2100-3962-79-0200006826
IMPORTANT: indicar nom, cognoms, població
i parròquia.

Porteu el comprovant el dia de la Jornada.
TRANSPORT:
En cas de dificultat de desplaçament, poseu-vos en
contacte amb el representant del vostre arxiprestat
per a poder coordinar-ho.

Telèfons d’interès
Delegació Diocesana de Catequesi
Permanent:
Delegat: Mn. Joan Antoni Castillo
Empar Escalé
Montserrat Sucarrats
Maria Lluïsa Riera
M. Carme Oliva

647 131 228
938 892 058
938 744 028
938 032 885
690 309 853

Jornada
Diocesana
de Catequesi
2018

Representants dels arxiprestats:
Anoia-Segarra
Maria Lluïsa Riera
Pilar Caro Palomas
Bages Nord
Jordi Vilar
Bages Sud
Adreceu-vos al Delegat
Guilleries-Congost
M. Carme Oliva
Maria Moreno Arnáiz
Lluçanès
Adreceu-vos al Delegat
Manresa
M. Carme Arnáiz
Montserrat Sucarrats
Moianès
Margarita Oliveras
Anna Canadell
Ripollès
Adreceu-vos al Delegat
Ter-Collsacabra
Concepció Panicot
Montse Font
Mercè Oller
Vic
Montse Anglada
M. Carme Marín
Magda Álvarez González

938 032 885
627 446 361
938 387 098

690 30 98 53
686 84 32 99

938 722 704
938 744 028
938 309 131
689 987 359

LA CELEBRACIÓ DE LA
FE CRISTIANA

938 551 272
620 054 042
938570757

St. Feliu de Codines

636 36 14 33
646 83 3575
660 019 403

(Escola FEDAC: C/ Anselm Clavé, 1)

11 de març de 2018

18h. Fi de la Jornada

Les dietes especials només es
tindran en compte si es sol·liciten
dins del termini d'inscripció.

Quantes?

NOMÉS PONÈNCIES
MATÍ O TARDA
8€

NOMÉS DINAR
15€

TOT EL DIA
16€

NO

director de l’Institut de Litúrgia de Barcelona.

SI
Disposes de places lliures al teu cotxe?
(per si calgués portar a algú de la teva zona)

16:30h Formació sobre la Celebració de la Fe
cristiana a càrrec de Mn. Jaume González-Padrós,

Quina?

A 15:30 h: Presentació del nou CD del grup
Cor Nou.

NO

14h: DINAR (a la mateixa escola)

SI

Bcnmultimèdia.

Dieta especial?

A les 12:30 Presentació dels materials per a
la catequesi a càrrec d’en Toni Matas, director de

Telèfons

A les 12:15 Arribada a l’escola FEDAC.

Parròquia

(Pl. l’Església).

Correu electrònic

† Romà, bisbe de Vic

A les 11 Missa a la parròquia de St. Feliu

Població

La nova evangelització ens invita a sortir per trobarnos amb els nostres germans que esperen de nosaltres
la paraula de la vida. En la Jornada farem tast de
noves iniciatives, amb la finalitat d’obrir nous
horitzons per arribar més i millor al cor i a la
intel·ligència dels nostres catequitzands. Tot i això,
no podem deixar de continuar en l’aprofundiment de
la nostra fe; aquesta vegada, amb el tema de la
litúrgia cristiana. L’anunci i la celebració de la fe són
inseparables, perquè en una i altra acció és el mateix
Crist el qui és anunciat i celebrat. En efecte, l’anunci
de la fe de l’Església no és altre que Crist mort i
ressuscitat, en qui es manifesta plenament l’amor
misericordiós de Déu, i la litúrgia és l’actualització
de l’obra salvadora i alliberadora de Crist en el seu
misteri Pasqual.

aparcar al pati.

Adreça

Codines, a l’arxiprestat del Moianès. Es tracta d’una
parròquia acollidora, i, a més, aquesta trobada de
catequistes servirà per a enfortir la catequesi i els
lligams de comunió diocesana. Ser deixeble de Jesús
significa sortir d’un mateix per anar a trobar-se amb
els altres. Tancar-se en un mateix i en el seu petit
món és contradictori amb ser deixeble i missioner,
cosa que el Senyor ens demana en aquests moments
de la nostra història eclesial i social.

A les 10h. Acollida i esmorzar a l’escola
FEDAC St. Feliu (C/ Anselm Clavé, 1). Podeu

Nom i cognoms

En la dinàmica pròpia de la delegació de catequesi de
fer presents les jornades arreu del bisbat, aquest any
el lloc escollit és la parròquia de Sant Feliu de

HORARI DE LA JORNADA

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ - DATA LÍMIT 2 DE MARÇ

La Jornada diocesana de Catequesi té com a objectiu
trobar-nos per compartir el nostre anhel: que la
catequesi en les nostres parròquies sigui ben viva i
que aconsegueixi la finalitat de fer créixer l’amor de
Crist en el cor dels infants, dels joves i dels adults
que el Senyor ens concedeix. Ser catequista, doncs,
és essencialment ser servidor. Aquesta és la nostra
vocació: en tot servir i estimar Jesús.

