


 

CATEQUESIS 2010-21 

Alguns pares i mares 

pregunten com quedarà la 

catequesis el curs vinent. El 

grup de catequistes i el 

mossen optem, en principi, 

com veníem fent cada any: 

dimecres de 5 a 6 de la tarda. 

Ens convé fer la catequesi 

tots en el mateix horari 

perquè dins el curs catequètic  

tenim celebracions comunes 

(tots els grups alhora) com són: començament i acabament del curs, Dimecres de 

Cendra, Via Crucis i, sobretot, la pregària mensual que fem els grups de tot un curs. 

Per tant preguem que les famílies que continueu o s’inscriguin per primera vegada a 

la catequesis, ho tingueu en compte. 

Aquests dies enviarem als cursos de l’any passat la notificació del començament de la 

catequesi junt amb un formulari d’inscripció que hem d’omplir per renovar la plaça, 

atès que  el Consell Escolar Municipal promou el control de totes les inscripcions 

d’activitats extraescolars que es porten a terme a la nostra vila. 

És important que les famílies que optin per la catequesi de primer any ho comuniquin 

a la Parròquia i se’ls facilitarà accés al formulari d’inscripció. Els alumnes de primer 

any de catequesi són els infants que aquest curs faran tercer de Primària. 

FESTA MAJOR 2020 

Aquest any, degut a la pandèmia, no es podrà celebrar com altres 

anys. Molts actes de presència de públic es veuran alterats, modificats 

o suprimits. Això ens afecta, com és natural, a la celebració de 

l’Eucaristia del dia 8, Festivitat de la Mare de Déu. Estem estudiant de 

quina manera podrem atendre l’aforament. Segur que es veurà limitat. 

En un proper Full informarem i, alhora ho publicarem a l’agenda de 

l’Ajuntament, a Instagram i als grups de la Parròquia. També 

presentarem els actes litúrgics d’aquesta Festa Major. 

 

     INTENCIONS DE MISSES DEL 24 - 30  D’AGOST 

 

 

 

 

Dilluns  Dantis 

Dimarts Dantis 

Dimecres Família Garcia Sánchez 

Dijous Ramon Marsol 

Divendres Dantis 

Dissabte Dantis 

Diumenge 12 h. Miquel Bureu    /  Ramon Escudé 


