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TROBADES DE
CATEQUISTES

JORNADA D’INICI DE CURS – ENVIAMENT  PER PART DEL BISBE

Presentació del nou Catecisme de la Conferència Episcopal Espanyola 
Testigos del Señor (per a la iniciació cristiana d’adolescents i joves)

JORNADA DE FORMACIÓ DE CATEQUISTES

SIC

DIA DE LA CATEQUESI A BALEARS

Festa de Crist Rei: Dia de la catequesi a les Illes Balears.

TROBADA DE CATEQUISTES

Trobada de catequistes a sa Colònia de Sant Jordi. 
Ens trobam el capvespre per fer dos tallers: 
 - jocs a la catequesi infatil
 - despertar en la fe dels infants després del Baptisme 
Celebrarem l’Eucaristia i compartirem una torrada.

18 octubre
PALMA
(Seminari Nou)
de 9 h a 13:30 h 

23 novembre

24, 25 i 26 octubre

21 febrer



C

TROBADES DE
L'ESCOLA

TALLER DE
CATEQUISTES CATEQUESI DE FAMÍLIES

Aquestes trobades són per preparar les sessions de catequesi de 
famílies. Ens reunirem els catequistes de les parròquies que posin 
en marxa aquesta nova modalitat de catequesi, o que ja hàgim fet 
l’experiència aquests cursos passats. 

Itinerari de reflexió sobre la iniciació cristiana a les nostres parrò-
quies
Aquest any també volem proposar als catequistes reflexionar i 
revisar a fons la nostra catequesi infantil i juvenil, relacionant-la 
amb la catequesi de família, a fi de poder caminar cap a un projec-
te d’iniciació cristiana de nins, joves i famílies. Ens ajudarà el Con-
grés d’Evangelització previst per el mes de novembre. 

 Horari: dissabtes de les 9:30 a les 13:00 del matí. 
De les 9:30 a les 11 h : preparació de les sessions 
de la catequesi de família
De les 11:15 a les 13 h : Itinerari de reflexió i revi-
sió de la iniciació cristiana.

 Lloc: Seminari Nou.

Diumenge, 22 de març: trobada de famílies que estan en el nou 
projecte de «Catequesi de famílies» a Portocolom.

13 setembre 
11 octubre
29 novembre
24 gener 
21 març 
13 juny 



C

SERVEI DIOCESÀ
CATECUMENAT

TROBADES DE CATECÚMENS I CONFIRMANTS ADULTS

Recés d’Advent per catecúmens
i confirmants adults. 
Parròquia Sant Josep Obrer, de 10 h a 13 h.

Celebració del Ritus d’Elecció
dels catecúmens a la Seu (capvespre)

Recés de Quaresma per catecúmens
i confirmants adults. 
Parròquia Sant Josep Obrer, de 10:00 a 13:00.

Recés per catecúmens
al Monestir de Santa Magdalena de Palma.

Tercer Diumenge de Pasqua: confirmació d’adults.

30 novembre

22 febrer

8 març

4 abril

19 abril

 
 
 
 
 

Delegació de Catequesi 

www.bisbatdemallorca.com
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