
Nivell       Dia de catequesi            Dia d’inici 
 

Precomunió (1r de primària) Dilluns                   25 de setembre 

1r de Comunió (2n de primària) Dilluns o dimarts                  25 o 26 de setembre 

2n de Comunió (3r de primària) Dimecres o dijous         27 o 28 de setembre 

Esplai (4t de primària)   Dissabtes per la tarda 

Esplai (5è de primària)   Dissabtes per la tarda 

Esplai (6è de primària)   Dissabtes per la tarda 

1r de Confirmació (1r d’ESO) Dimecres o divendres     25 o 27 d’octubre 

2n de Confirmació (2n d’ESO) Dimecres o divendres     25 o 27 d’octubre 

Catequesi d’infants i adolescents 

Les sessions 

de catequesi 

comencen a 

les 17.30 a 

l’església fins 

les 18:30. Cal 

vetllar per 

l’assistència i 

per la 

puntualitat. 

2.- La catequesi comença 
 quan els infants fan el segon curs de 

primària. També fem catequesi pels qui fan 

primer curs de primària. Demaneu informació. 

Informacions d'interès: 

Especial 
catequesi 
2017-18 

1.- Inscripcions: 
 

 Les inscripcions pels cursos de catequesi 

es fan als baixos de la Rectoria (c/ del Mar, 6) 

els següents dies: 

 Dimecres 13 de setembre de 19:30 a 20:30. 

 Divendres 15 de setembre de 19:30 a 20:30. 

 Dilluns 18 de setembre de 19:30 a 20:30. 

 Dimecres 20 de setembre de 19:30 a 20:30. 

 Divendres 22 de setembre de 19:30 a 20:30. 

 Hi haurà les catequistes per fer les 

inscripcions i per informar-vos dels horaris i 

condicions de la Catequesi. Als de la Catequesi 

de Comunió ja se us donarà els llibres. 

Pregunteu als catequistes el cost dels llibres. 

3.- La Primera Comunió  
 se celebra en acabar els dos cursos de 

catequesi. Pel que fa a les dates i condicions de 

la celebració de les Primeres Comunions cal que 

els pares de 2n de Comunió vinguin a la reunió 

que tindrà lloc el dijous 26 d’octubre a les 20:30 

a l’església. 

4.- La catequesi de perseverança 

a  l’Esplai Santa Anna: 
 Aquest Esplai va adreçat a nens i nenes 

que ja han fet la Primera Comunió. Continuem 

treballant els valors cristians en un ambient lúdic: 

Jocs, xerrades, tallers i algunes sortides. Es fa els 

dissabtes per la tarda a la rectoria i a l’església. 

Demaneu informació. 

5.- La Confirmació  
       Es rep en acabar el segon curs de Confirmació 

sempre i quan s’hagin fet els dos cursos de 

catequesi de Confirmació de preparació per 

aquest últim sagrament de la iniciació cristiana. 

Per a qualsevol dubte: 
 

Despatx parroquial: Dilluns, dimecres i 

divendres a les 20:00. (c/ del Mar, 6) 
 

Sr. Rector, Mn Joan Maria Padrell: 

 977661419  —  686834786 

Sr Vicari, Mn Clemente Lucena Gómez: 

 977181090  —  601138164 

Adreça electrònica: parroquiavendrell@yahoo.es 

Full Full   

informatiuinformatiu  
Parròquia de Sant Salvador  

del Vendrell 

Trobada Arxiprestal de Primera 

Comunió:          Cada any celebrem una Trobada 

de tots els infants de la nostra Comarca que fan la 

Primera Comunió aquest curs. Ja us informarem. 



La catequesi no és només cosa d’infants... 

Sortida – recés d’inici de curs per catequistes  
     Volem preparar-nos per començar el curs amb una petita 

sortida de recés i d‘encoratjament per a catequistes i tots aquells 

que hi vulgueu venir. Enguany serà el dijous 21 de setembre, 

anirem a Sant Salvador (Església de les Palmeres).  

     Sortirem a les 16:30 del final del carrer del Mar (davant de 

la casa de la Pilar Belles). Anirem amb cotxes particulars. 

     Tant de bo no hi falti cap dels catequistes i que des de bon 

principi ens anem ajudant i recolzant en aquesta tasca tant 

important que ens ha estat confiada. 

El paper insubstituïble de les famílies 
     La catequesi comença a casa, en la família. De fet, tots els 

valors i els millors records i educació que tenim, els hem rebut 

a casa. Per això, pares i mares, volem recordar-vos, que la 

catequesi es un camí de iniciació en el coneixement i pràctica 

de la fe, i que vosaltres teniu un paper insubstituïble en el 

desvetllament i formació de la fe dels vostres fills. Ells 

aprendran de vosaltres a pregar, a beneir la taula, a participar 

de la Missa els diumenges, a estimar tothom, a perdonar les 

ofenses, a ser solidaris... Cal doncs, que treballem junts per 

que durant la catequesi els vostres fills coneguin i estimin 

Jesús i visquin joiosament la fe. 

Formació i Trobades amb mares i pares  
     Ens agradaria tenir una relació més propera amb els pares i 

mares dels infants de la catequesi i us animem a interessar-

vos per tot el que els vostres fills fan a la catequesi. Pregunteu

-los i repasseu el que hagin après cada dia. Podeu dialogar 

amb els catequistes i els mossens per qualsevol qüestió de la 

catequesi. 

     En el camp de la fe, ens adonem que molts pares, teniu 

alguns dubtes i també, moltes vegades, dificultats per 

practicar i viure la fe. Nosaltres volem ser a prop i ajudar en tot 

el que sigui possible. Us proposem que un dia al mes, durant 

la catequesi dels vostres fills, ens reunim per aclarir aquests 

possibles dubtes. Esperem que aquests encontres siguin de 

gran ajut, ja que podreu acompanyar la catequesi dels vostres 

fills i repassar el que ells estan aprenent. Així quan ells us 

facin preguntes, coneixereu millor tot el context. Aquests 

encontres els farem a la sala St Salvador, a l’entrada de la 

rectoria i es faran, si no avisem del contrari, en la tercera 

setmana de cada mes durant l’hora en la que els vostres fills 

estaran fent la catequesi (de les 17:30 fins les 18:30). 
     També tindrem les reunions per informar-vos de qüestions 

relatives a la catequesi dels vostres fills. Us les comuniquem 

amb temps perquè us ho pugueu reservar: 

 1r de Comunió: Dilluns 25 o dimarts 26 de setembre a 

les 17:30 a l’església. 

 2n de Comunió: Dimecres 27 o dijous 28 de setembre 

a les 17:30 a l’església. (Recordeu l’altra reunió sobre 

les dates de les comunions el dijous 26 d’octubre a les 

20:30.) 

 1r de Confirmació: Dimarts 7 de novembre a les 20:30 

a la rectoria. 

 2n de Confirmació: Dimarts 14 de novembre a les 

20:30 a la rectoria. 

La catequesi d’adults 
     No podem renunciar mai a continuar fent créixer 

la nostra fe. Es bo aprofundir sempre en la 

comprensió de la nostra fe i de la doctrina de 

l’Església. La catequesi d’adults ens ajuda a formar-

nos en un clima d’amistat i d’una manera 

adequada. L’horari és els dijous de 16:00 a 17:00 i 

començarem el 5 d’octubre a càrrec de Mn. Joan 

Maria Padrell. 

     També hi ha un altre grup de formació que es 

reuneix cada dissabte a les 10 del matí. Aquest 

grup està dirigit per Mn José Antonio Fernández. 

    Aquestes reunions formatives es fan a la rectoria. 
 

Els adolescents i joves 
     El grup de joves Santa Anna és la proposta que 

es fa als nois i noies que ja han rebut la confirmació 

i volen seguir la seva formació cristiana trobant-se 

al voltant de la parròquia en un clima d’amistat, 

compartint les variades activitats, les trobades amb 

altres joves, les sortides, les pregàries de joves, el 

voluntariat... El grup es reuneix normalment els 

dissabtes al vespre al local del Grup Santa Anna de 

la rectoria. Podeu demanar informació a Mn 

Clemente Lucena. 

La Missa d’infants  
     La parròquia us ofereix per ajudar els infants a 

participar junt amb les seves famílies en la 

celebració dominical dels cristians una missa 

especial pels infants. És en l’Eucaristia dels 

dissabtes a les 19h (castellà) o els diumenges a 

les 12h (català) els nens i nenes tenen un banc 

reservat al davant. 

     Els cristians som convidats a participar de 

l’Eucaristia, que és la celebració més important de 

la nostra fe. Les famílies i els infants són els 

primers convidats a participar-hi. A la Missa 

celebrem que Jesús ha mort i ha ressuscitat per 

nosaltres. Celebrem que ens va deixar un signe seu 

perquè nosaltres féssim el mateix i sobretot, que 

Jesús continua present entre nosaltres. Feu 

l’experiència i veureu que aquesta celebració us 

ajudarà a fer del diumenge un dia més bell, a 

mantenir la família unida i a trobar forces per tota la 

setmana. 


