REFLEXIONS SOBRE LA CATEQUESI
Per treballar en equip a la parròquia respecte la catequesi, cal
tenir clar quin és l’objectiu del servei i que aquest sigui compartit per tothom. És alguna de les reflexions que us traslladem i
que s’han escoltat a les Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi, celebrades a Barcelona.
“Ara ens toca recordar què ens mou a fer catequesi pels infants, repensar els hàbits i dinàmiques, per incloure totes les
mirades i centrar-se en el més important”.
“Quin és el nostre propòsit general com a catequistes? Som
aquí per fer deixebles”, va dir Teresa Valero als convocats. En
l’obertura de les jornades ha recordat el context de l’acció catequètica avui: “La transmissió de la fe ja no ve de casa, sovint
comencem de zero”.
I en aquest començar de zero, l’aposta del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears (SIC) passa per forjar
equips de catequistes ben sòlids.
D’això n’ha parlat Txus Morán “Sempre hi haurà dificultats en
els processos de canvi”, ha alertat. Amb tot, ha convidat als assistents a definir molt bé on són i on volen arribar com a
agents de pastoral.
També s’ha presentat el model de lideratge de Jesús, com a
“líder servidor”. I la necessitat de créixer en relacions personals.
El bisbe auxiliar de Barcelona i president del SIC, Toni Vadell,
ha defensat que “no hi ha res millor que un equip de catequistes que s’estima”. S’ha referit a la necessitat de donar exemple
cap als més menuts, des de la simpatia i l’amistat dels adults
que els acompanyen. “Hi pot haver una sessió molt ben estructurada, però sense aquesta mirada, falla l’essencial”, ha conclòs. Els catequistes: “no som mestres, sinó acompanyants”.
Que aquests dies de descans ens serveixen
per a fer un balanç honest dels punts forts i
febles de la nostra catequesi i a discernir els
àmbits en que podem millorar. I de manera
molt especial refermem el nostre compromís d’estimació amb els nens i joves de
les nostres parròquies.
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DIUMENGE XV
NORMES
HIGIÈNIQUES:
Mans netes / Mascareta
Distància de 2 metres
i 70 % d’aforament
———-——————————————

AGENDA

SANT CRISTÒFOL:
AVUI DIUMENGE, a les 10
del matí, ofici cantat per la
coral Retorn Planenc.
A partir de les 10:30 benedicció de cotxes davant de
l’església (Les Planes).
SANT JAUME: (festa
Major de Les Planes)
Dissabte 24: concert d’orgue i violí a l’església parroquial de Les Planes ( 7 de
la tarda).
Diumenge 25: a les 10 del
matí, ofici cantat per la
coral Retorn Planenc (Les
Planes).


Visiteu la web:
Parroquiesterbrugent.cat

P REG UEM P ELS DIF UNTS
AMER

LES PLANES

SANT FELIU

Diumenge 11:

Diumenge 11:

Dissabte 10:

Lluís Ferrés Salavedra

Família Oliva Donay

Pere Fontàs Puig

Antonio Llach Vilalta
Família Llach Vila
Família Llover Rodà
Família Colom Carreras
Sergi Grabalosa (1er aniv)
Narcís i Montserrat Soler Arbat
Acció de gràcies a la MD de la
Salut

Alfons Mitjanas Castells

Diumenge 18:

Rafael Martín gener

Diumenge 18:

Antonio Llach Vilalta
Família Llach Vila
Carme Curto Carbonès
Acció de gràcies a la MD dels
Àngels

Dissabte 17:

Marta Planella Suñé
Lluís Morera Solergastó
Família Solergastó Seriñà
Josep Cullell Codina.

Lluís Morera Solergastó
Família Solergastó Seriñà
Josep Cullell Codina

Lluís Giménez Colomer
Joaquima Casadevall Sala
Família Gurt Pujol
Família Martín Gener
Emili Martín Gener

Joaquima Casadevall Sala

Isidre Tràfech Planella

A LT R E S I N F O R M A C I O N S D ’ I N T E R È S
NOTICIES DE CAIRE MÈDIC
“El Papa segueix el seu curs normal: ha esmorzat i caminat”
L'oficina de premsa de la Santa Seu ha publicat un nou informe mèdic, després de la cirurgia del Papa per estenosi diverticular de còlon realitzada amb èxit el 4 de juliol: “Francesc
va descansar bé durant la nit i va llegir alguns diaris aquest matí”. Bons resultats en els exàmens de control de rutina, ha dit l’oficina de premsa de la santa seu.
Mn. Jesús ja és a la rectoria de Les Planes. Esperem que les pròximes setmanes es pugui
anar incorporant a l’activitat habitual de les nostres parròquies.
Fem una acció de gràcies a la Mare de Déu de la Salut per aquestes dues bones notícies sobre la salut dels nostres pastors !

BON ESTIU !
HORARIS DE LES MISSES
DIUMENGES I FESTIUS:
Santa Maria d’Amer, a les 11:30. // Sant Cristòfol de Les Planes, a les 10:00
Sant Feliu de Pallerols, a les 18:30 (vigília).
PER CONTACTAR AMB ELS MOSSENS
TELÈFONS: Mn. Jesús 696824756 // Rectoria de Les Planes 972-448107
Mn. Ignasi 616963002
EMAILS: Mn. Jesús- calmaso@yahoo.es // Mn. Ignasi- ignasilopez2@gmail.com

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT
Està obert i la CELEBRACIO pels diumenges i festius és a les 13 h.
Pel restaurant i l’hostatgeria, cal reservar al Tel.: 972 44 40 06

