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Delegació de catequesi: catequesi@bisbatvic.com – Telèfon 647 13 12 28

Agraïm a en Jaume Garriga la preparació d’aquest material

Des de la Delegació us proposem l’elaboració d’un quadern amb les diferents
entregues de primer i segon curs del catecisme «Jesús és el Senyor».
Les entregues són en format de punt de llibre, excepte la creu, que pot ser per a
portar-la penjada.
1– Per a elaborar el quadern necessitareu dues cartolines DIN A4 blanques, per a
poder-hi imprimir les imatges de la dreta:
Cartolina 1

Cartolina 1: en trobareu dues versions, amb imatge i sense imatge, per a poder-la personalitzar a nivell parroquial o arxiprestal.
En la cartolina 2 caldrà retallar els traus assenyalats amb línies discontínues.
Després les enganxarem per la part no impresa, procurant no posar cola sota
els triangles negres i la creu.
Un cop ben sec hem de plegar el quadern per la meitat.
2– Per als punts del llibre necessitarem cartolines DIN A4 de color.
Fulldiocesà

Cartolina 2
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Calendari Delegació de Catequesi
2014-2015
24, 25 i 26 d'octubre: Jornades Interdiocesanes de Catequesi a Andorra la Vella. Per a catequistes acompanyants
del creixement de la fe.
29 de novembre: Recés d’Advent, de les 10 del matí a la 1
del migdia, al col·legi del P. Coll de Vic. Meditació a càrrec
del bisbe Romà.

21 de març: Jornada Diocesana d’Infants.
19 d’abril: Jornada Diocesana de Catequistes al Seminari
de Vic.
29-30 de juny, 1 de juliol: Jornades Interdiocesanes de
Responsables de Catequesi (dates per confirmar).

Reunions dels membres de la Delegació
Comissió Permanent: 4 d'octubre, 8 de novembre, 13 de de-

Congost; Margarida Oliveras i Anna Canadell, del Moianès;

sembre, 27 de desembre (matinal i dinar), 10 de gener, 7 de
febrer, 7 de març, 21 de març, 9 de maig, 6 de juny.
La Comissió Permanent la formen el delegat i tres catequistes. Actualment: Empar Escalé i la Gna. Encarnació Reverter, de Vic, i Montserrat Sucarrats, de Manresa.

Jordi Vilar, del Bages-Nord; M. Carme Arnaiz i Montserrat
Sucarrats, de Manresa; M. Lluïsa Riera, d’Anoia-Segarra.
Els arxiprestats del Ripollès, Lluçanès, Vic i Bages-Sud ara
mateix no tenen cap representant.
Cada arxiprestat ha de vetllar, segons els Estatuts de la
Delegació, per anar renovant els seus representants en
el Ple. Animem els catequistes dels diversos arxiprestats
a formar part del Ple de la Delegació, especialment en
aquells arxiprestats més mancats de representació. Així
mateix, agraïm que feu arribar les vostres propostes per
a parlar-ne amb l’equip de la Delegació i que no dubteu a
demanar que ens desplacem als vostres arxiprestats o parròquies per a qualsevol necessitat o informació.

Ple de la Delegació: 27 de setembre, 18 d'abril (preparació
de la Jornada Diocesana de Vic). Dissabte 20 de juny de les
10 del matí a les 2 de la tarda: matinal del Ple.
El Ple de la Delegació el formen el delegat, els membres
de la Permanent i catequistes representants de tots els
arxiprestats. Actualment: Concepció Panicot i Montserrat
Font, del Ter-Collsacabra; Margarida Cercà, de Guilleries-

Llibres
Catecisme +
el Primer Quadern

pvp: 20 euros. Preu dte: 18 euros
També el segon, tercer i quart quadern i guies
pvp: 8 euros. Preu dte: 7.20 euros

QUADERNS
Descobrim la Biblia
Nou Testament
Antic testament
de Barcelona Multimedia
Quaderns d’activitats amb format de còmic.
PVP quadern 9.95 euros Preu dte: 9.45 euros
PVP Dvd: 29.95 euros Preu dte: 28.45 euros

Per comandes i informació: Tel. 93 886 93 49/ llibreria@diacvic.com / Casal de l’Església de Manresa: Tel. 93 875 32 03 / despatx-inter-manresa@bisbatvic.com

28 de setembre del 2014

