CATEQUESI D’INICIACIÓ
CURS 2021 - 2022
Als pares i mares de 3r d’EP.
Benvolguts pares:
L’Obra salesiana de Mataró fa l’oferta de la catequesi a les famílies que ho desitgin cada
divendres (segons calendari): IMPORTANT les activitats extraescolars com futbol
començaran després de catequesi.

-17:15h estona de grups:
catequesi oberta a poder fer
la primera comunió
-reunions de pares, DE 9:45 a 10:45h
diumenges de la missa familiar, segons
calendari.

-eucaristia familiar els
diumenges a les 11:00h (d’una
manera especial l’últim
diumenge de mes)

-altres activitats (castanyada,
calçotada...) les que per les
circumstàncies actuals puguem
fer.

Unes qüestions prèvies a tenir en compte:
1. Si coneixeu altres nois i noies que hi estiguin interessats i no poden fer la catequesi
d’iniciació a les parròquies per diferents qüestions, com poden ser incompatibilitat
d’horaris, etc... els podeu invitar a venir.
Convocatòria de reunió:
REUNIÓ DE PARES
Les famílies interessades en participar en aquesta oferta o les que vulgueu
estar més informades, esteu convocades a una reunió informativa que tindrà
lloc el DIMARTS dia 21 de setembre a les 19:00 hores, a la capella.

Aquesta reunió informativa us ajudarà a prendre la decisió de conèixer bé el que se us ofereix.
Els que vulgueu inscriure els vostres fills/es a la catequesi, rebreu el full d’inscripció. Per
formalitzar-la, haureu de portar el més aviat possible el Certificat de Baptisme del fill/a (l’heu
de demanar a la parròquia on van rebre el baptisme. Els de la parròquia de Ma. Auxiliadora no
cal). Quota anual: 35€, que inclou llibre de catequesi, material i altres despeses. També teniu
el formulari d’inscripció a l’apartat d’extraescolars del web de l’escola: Catequesi Primera
Comunió Curs 21-22 (google.com)

Ramon Bosch i l’equip de catequistes.
Mataró, 13 setembre de 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Els pares de l’alumne/a _______________________________________________________
Hem rebut la circular informativa sobre la catequesi que l’escola ofereix als pares i alumnes.
Volem informar-nos sobre la catequesi i participarem a la reunió que es farà el dimarts dia 21 de
setembre a les 19:00h. SI
NO
Si algú no pot participar a la reunió però està interessat en apuntar el fill/a a catequesi, pot omplir
igualment la inscripció. Qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb mi amb el correu
ramon.bosch@salesians.cat

