Full d’inscripció a la Catequesi Familiar
Santuari-Parròquia Maria Auxiliadora Sarrià - Barcelona
2022 / 2023

Any de catequesi:

O Primer

O Segon

Curs:

Idioma habitual:

O Català

O Castellà

O Qualsevol dels dos

Infant
Nom i cognoms:

Data naixement:

Adreça on viu:
Població:

CP:

Escola on va:

Curs:

Batejat:

O No O Si

A la parròquia:

Observacions:2
Per entregar a la Parròquia, omplert i signat

1

Caldrà portar el certificat de baptisme durant el 1er trimestre del curs.

2

Intoleràncies alimentàries i/o altres aspectes rellevants

Pare, mare (o tutor/a)
Nom i cognoms

Pare (o tutor):

Nom i cognoms

Mare (o tutora):

Telèfon del/de la:

Preferències
primer contacte:
Esteu vinculats a
alguna Parròquia?:

Telèfon:

O Pare
O No

O Mare
O Si

Telèfon:
Email:

O Tutor/a

Quina?:

Aquesta parròquia té mitjans de comunicació i difusió, inclosa pàgina web, per informar i difondre les activitats de la
catequesi i de la Parròquia. La Parròquia pot publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, infants de la
catequesi. Ja que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Parròquia
demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i hi siguin
clarament identificables

AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos a la pàgina web i/o en
publicacions impreses, de les activitats realitzades a la catequesi i /o a la parròquia:

Informació sobre Protecció de dades.
Consentiment
D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016
de la Unió Europea (RGPDUE), vostè dona el seu consentiment per tal que les dades
recollides en aquest document siguin tractades sota la responsabilitat de la
Parròquia Maria Auxiliadora de Barcelona, amb la finalitat de poder gestionar la
inscripció a la catequesi de la Parròquia.

Informació bàsica sobre la Protecció de Dades
Delegat de Protecció de Dades (DPD): Pot contactar amb el delegat de protecció
de dades de la nostra institució enviant un correu a rector@mariaauxiliadora.org ;
o bé mitjançant un escrit a Passeig de Sant Joan Bosco 70, 08017 Barcelona.
Legitimació: L'interessat ha prestat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals per a una o diverses finalitats;
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal;
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, així com altres drets,
tal com es detalla a la informació addicional;
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre
protecció de dades a la nostra pagina web: www.mariaauxiliadora.org

O Si

O No

I perquè així consti, a efectes de la
incorporació del meu fill/a al centre
catequètic d’aquesta parròquia, signo
aquest document i la declaració de
responsabilitat del seu Annex, ii
consenteixo
explícitament
el
tractament de les dades que hi ha en
aquesta inscripció i declaració.

Data:

/

/

Signatura:

O Pare

O Mare

O Tutor/a

Catequesi infantil

Santuari – Parròquia Maria Auxiliadora
Sarrià – Barcelona

Per a nens i nenes (de qualsevol escola), habitualment de 7 a 10 anys (3er i 4rt d’EP)
El millor regal: obrir el cor al Déu de Jesús.
A la parròquia: Lloc per a viure la fe amb amics.
Durada: Dos cursos, d’octubre a maig.
Horari: Els dijous de 17:15 a 18:30h.
Què fem: Pregària inicial i escolta de la Paraula (a
la capella); i catequesi en grups reduïts.
Metodologia: Seguim el Catecisme i el Quadern
de la Conferència Episcopal, adaptat a cada grup.
Viure la fe comunitàriament: Oferim la Missa dels
dissabtes a les 20 h i la de diumenges a les 12:30.
Trobades amb els pares i mares: Un cop al mes, a la mateixa hora dels nens/es.
No és només la primera comunió sinó un procés que cal continuar tota la vida.
Acompanyar: És la tasca dels pares/mares i catequistes, davant d’aquest il·lusionant camí.
“Assaborir” Déu: No és tant saber moltes coses, com viure l’experiència joiosa de Déu.

Inscripcions:


Personalment a la parròquia del 13 al 29 setembre, dimarts i dijous de 5 a 7 tarda, i dijous
matí de 10 a 12 h



Fent-nos arribar, omplert i signat el Full d’inscripció*, ja a partir de 1 de juny fins el 29 de
setembre:
o per email a comunicacio@mariaauxiliadora.org,
o A la nostra bústia (a la reixa de davant de la capella, sota el “70” del carrer Sant Joan
Bosco)

*El full d'inscripció el podeu descarregar a www.mariaauxiliadora.org/catequesi-infants/
Inici / fi de la catequesi: dijous 6 d’octubre a les 17’15 h. (fins l’últim dijous de maig).
Cost: 50€/any per cobrir el cost dels llibres, materials i despeses generals. Convé el porteu
quan feu la inscripció o el primer dia de catequesi, si la heu fet per email o utilitzant la bústia. Si
voleu es pot abonar en terminis.
Més informació: Podeu contactar per email a comunicacio@mariaauxiliadora.org

Santuari Parròquia Maria Auxiliadora. Passeig Sant Joan Bosco 70, 08017 Barcelona
93 203 52 52 Email: rector@mariaauxiliadora.org Web: www.mariaauxiliadora.org

PRINCIPIS PREVIS A LA INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI
A l’atenció dels pares i mares que volen que els seus fills facin la Catequesi
d’infants (i ells també), a la Parròquia de Maria Auxiliadora de Sarrià.
La parròquia us saluda i acull amb alegria la vostra sol·licitud per aquesta
Catequesi, i us ofereix unes notes prèvies que us demanem llegiu i penseu, i de les
què podem parlar, abans d’apuntar o no el vostre fill/a a la nostra Catequesi

+ LA NOSTRA PARRÒQUIA OFEREIX UNA CATEQUESI:
- D’iniciació a la Comunitat Cristiana, en la qual el més important són aquestes paraules:
Catequesi (fer ressonar la fe), Comunitat (Parròquia) i Cristiana (seguiment de Jesucrist).
- Que, en darrer terme, es pot anomenar de primera comunió, però en la qual el més significatiu
és la Comunió, i no la primera, tot i que després d’un procés de dos anys, sí que es podrà fer,
està clar, però no com a punt final, sinó com a una fita assenyalada en el joiós camí cristià.

+ LA PARRÒQUIA DE MARIA AUXILIADORA:
- No prepara, primordialment, la festa de la primera comunió del vostre fill/a.
- No fa Catequesi com a trobada-entreteniment, ni que sigui religiós, del vostre fill/a, cinc quarts
d’hora, una tarda a la setmana.
- No vol celebrar els primers sagraments (Baptisme, Eucaristia, Confirmació), com a actes
puntuals i aïllats de la vida cristiana i parroquial.

+ QUÈ VOL DIR, PER A VOSALTRES PARES, AIXÒ DE LA COMUNIÓ?
- Que és quelcom que s’ha de començar a viure, o a reviure, a casa vostra. “Feu que les nostres

famílies siguin llocs de comunió i cenacles de pregària, autèntiques escoles de l’Evangeli i petites
esglésies domèstiques” (Papa Francesc).
- Que també s’ha de poder viure aquesta experiència a la Comunitat parroquial (aquesta o la
vostra), participant en l’eucaristia amb els vostres fills, sinó cada diumenge, com proposa
l’Església, almenys una vegada al mes. Arribar a la primera comunió sense haver viscut abans
vàries eucaristies i sense estar disposats a seguir participant-hi, no té cap sentit.
- Que convé que vosaltres animeu les sessions de Catequesi dels vostres fills abans, durant i
després: Abans, engrescant al vostre fill/a a anar-hi; durant, participant en la pregària inicial
que fem a la capella; després, a casa, repassant breument però vivencialment el que el nen/a
ha fet a la sessió de Catequesi.
- I que, a més a més, us convidem a participar, una vegada al mes, en les trobades de pares
que, tractant temes de la vida cristiana que us puguin interessar, esdevenen Catequesis
d’Adults.

+ QUÈ US PROPOSEM, DONCS?
- Si tot això, almenys en gran part, ho veieu una mica clar i ho podeu viure vosaltres pares, i amb
els vostres fills, té sentit inscriure el vostre nen/a a la nostra (de vosaltres i de nosaltres)
Catequesi .
- Però si no us veieu en cor de viure la majoria de les propostes que us fem; si només penseu en
una Catequesi que prepari per a la primera comunió i prou, en nom de la Parròquia, dels seus
responsables i dels seus catequistes, creiem, sincerament, que val més que us ho rumieu bé i
que en parlem personalment abans de què us acabeu de decidir.
Ens agradaria molt poder acompanyar els vostres fills, juntament amb vosaltres, en aquest
camí que ens porta a Déu i als altres!
Disposeu,

Josep M. Maideu, rector, responsable de la catequesi

