CALENDARI CATEQUESI CURS 2021-2022
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE LLERONA
Horari sessions infants: dissabte 17-18 h
Horari celebracions familiars: dissabte 18-19 h (preguem màxima puntualitat!)

Primer trimestre
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dissabte 2 d’octubre, sessió 1. Ac vitat de benvinguda amb famílies a la creu del Pedró (17-19 h). Sor da i
arribada davant l’església.
Dissabte 16 d’octubre, sessió 2. Ac vitat infants.
Diumenge 31 d’octubre, castanyada. Organitza: Grup de muntanya (19:30-22 h). Ac vitat parroquial.
Dissabte 13 de novembre, sessió 3. Ac vitat infants.
Diumenge 28 de novembre, sessió 4. Excursió familiar a la fageda de la Grevolosa. Primer diumenge
d’Advent.
Diumenge 5 de desembre, missa i benedicció de l’oli novell 2019 (10:45 h). Ac vitat parroquial.
Dissabte 11 de desembre, sessió 5. Ac vitat infants.
Diumenge 19 de desembre, missa i pujada del pessebre a la creu del Pedró amb cantada de nadales
(10:45-13h). Org.: Grup de muntanya. Ac vitat parroquial.
Divendres 24 de desembre, missa del Gall (vespre, 19 h horari pendent conﬁrmació). Celebració parroquial.

Segon trimestre
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dissabte 15 de gener, sessió 6. Ac vitat infants.
Diumenge 16 de gener, missa i festa de Sant Antoni (10:45-13 h). Amb benedicció d’animals i maquinària
agrícola. Ac vitat parroquial.
Diumenge 29 de gener, sessió 7. Ac vitat infants.
Dimecres 2 de febrer. Celebrem la candelera. Baixada del pessebre al Pedró amb les famílies (19:45-20:30
h). Ac vitat conjunta amb el Grup de muntanya.
Dissabte 12 de febrer, sessió 8. Ac vitat infants i celebració familiar a l’església.
Dissabte 26 de febrer, sessió 9. Ac vitat infants i formació per a les famílies en paral·lel (ﬁns a les 20:30 h).
Diumenge 6 de març. Pregàries de Quaresma (I) a l’església, 19-19:30 h. Ac vitat parroquial.
Dissabte 12 de març, sessió 10. Ac vitat infants i celebració familiar a l’església.
Diumenge 13 de març. Pregàries de Quaresma (II) a l’església, 19-19:30 h. Ac vitat parroquial.
Diumenge 20 de març. Pregàries de Quaresma (III) a l’església, 19-19:30 h. Ac vitat parroquial.
Dissabte 26 de març, sessió 11. Ac vitat infants.
Diumenge 27 de març. Pregàries de Quaresma (IV) a l’església, 19-19:30 h. Ac vitat parroquial.
Diumenge 3 d’abril. Pregàries de Quaresma (V) a l’església, 19-19:30 h. Ac vitat parroquial.
Dissabte 9 d’abril, sessió 12. Ac vitat infants.
Diumenge 10 d’abril, missa i benedicció de Rams (10:45 h). Ac vitat parroquial.

Tercer trimestre
o
o
o
o
o
o
o

Dissabte 16 d’abril, vetlla de Pasqua (vespre, horari a determinar). Ac vitat parroquial.
Dilluns 18 d’abril, rifa d’ous i sardanes per Pasqua (18 h). Ac vitat parroquial.
Dissabte 30 d’abril, sessió 13. Ac vitat infants i celebració familiar a l’església.
Dissabte 7 de maig, sessió 14. Ac vitat infants.
Dissabte 14 de maig, sessió 15. Celebració familiar de la reconciliació (18:30-20 h).
Diumenge 29 de maig, primeres comunions (10:45 h).
Dissabte 4 de juny, tancament de curs. Pregària i sopar familiar (20 h)

