
Parròquia de Sant Joan de Vilassar de Mar 

Catequesi parroquial. Curs 2022-2023 

 

Sol·licitud d’inscripció 

 

Els pares de ________________________________________________________________ 

Volem inscriure el nostre fill a la catequesi parroquial, conseqüents amb el compromís que 

vam adquirir en el baptisme, d’educar-lo en la fe cristiana. Per això, ara el portem a la 

parròquia perquè rebi la catequesi adequada que l’ajudi a créixer en la fe i, quan estigui 

preparat, pugui fer la Comunió. Posteriorment podrà participar en el grup de postcomunió. 

Nosaltres, per la nostra banda, estem disposats a col·laborar amb la parròquia en la tasca 

d’educar humana i cristianament en nostre fill, i de cap manera no ens volem desatendre 

de la seva formació espiritual, com a persona, sinó que col·laborarem en tot el que calgui 

amb la catequesi parroquial. 

En fer la inscripció del nostre fill, ens comprometem en concret: 

1. A que aprengui les primeres oracions amb la nostra ajuda. Els de primer: el senyal de la 

creu, el Pare nostre, l’Ave Maria, el Gloria i els Deu manaments; Els de segon: les oracions 

de Missa, l’acte penitencial, el Credo i els set sagraments.  

2. A que el nostre fill assisteixi regularment a les sessions de catequesi cada setmana. Si 

algun dia no pogués assistir, ho comunicarem al catequista o al mossèn.  

3. També ens comprometem a assistir a les reunions de pares previstes per a aquest curs 

(una cada trimestre), així com a les Misses dominicals i de precepte.  

4. Finalment, ens comprometem a comprar els llibres que corresponen a cada curs i a 

col·laborar amb la parròquia per cobrir les despeses de la catequesi amb l’aportació de 30 

euros per a tot el curs a fi de pagar els diversos materials que s’utilitzen a la catequesi. 

 

En prova de conformitat, ho signem acceptant les condicions exposades. 

Firma del pare        Firma de la mare 

 

 

 



Informació complementaria 

Dies de catequesi: La catequesi consistirà en una sessió setmanal. El dia el podeu triar: cada 

dimarts, de 17:15 a 18:30 de la tarda. 

Inscripció: la inscripció, tant de primer com de segon, s’entregarà dimarts, dijous o dissabte 

a la sagristia del temple parroquial després de Missa de 19h.  

El pare o mare, ha de portar personalment aquest full d’inscripció amb la fitxa i entregar-lo 

al mossèn. Cada pare o mare només podrà inscriure els propis fills. Encara que sigui un altre 

dia, cal que cada família doni el full d’inscripció del seu fill personalment al mossèn.  

Si el nen no està batejat a la parròquia de Vilassar ha de portar la fe de baptisme on va ser 

batejat. 

El 4 d’octubre iniciem la catequesi tant per els de primer com de segon.  

 

Vilassar de Mar, setembre de 2022 


