
Calendari Catequesi parroquial 2021 - 2022 
 
PRIMER CURS 

 
Els grups de nens/es es troben amb les catequistes dues vegades al 
mes:  
 
A Sant Feliu 

 al Casal Parroquial de Sant Feliu, a la plaça Nova, de 5 a 6 de la 

tarda  

 
A Montserrat 

 a la sala de catequesi de Montserrat, el dimarts d'1/4 de 7 a 1/4 de 

8 de la tarda  

 
Nota : si hi ha una excepció, la catequista informarà els pares  

 
 
SEGON CURS 

 
Els grups de nens/es es troben amb les catequistes seguint el calendari 
escolar: 
 
A Sant Feliu, els dilluns,  

 1r grup, d'1/4 de 6 a 1/4 de 7 de la tarda  

 2n grup, de 3/4 de 6 a 3/4 de 7 de la tarda 

 a la rectoria de Sant Feliu, a la placeta Mossèn Fortià Solà, 1 

 
Els nens/es amb els pares, de primer i de segon curs, de totes les 

parròquies de Torelló (o si és possible, de tota la Vall del Ges), poden 

participar a la Missa Familiar, que sempre és conjunta 

 

• Aquest és el calendari de les MISSES FAMILIARS: 

Dia  Parròquia 

Dissabte dia 23 d’octubre Sant Feliu  

Dissabte dia 18 de desembre Montserrat  

Dissabte dia 19 de febrer  Sant Feliu  

Dissabte dia 30 d’abril  Montserrat  

Dissabte dia 21 de maig  Rocaprevera (fi de curs) 



COMENÇAMENT DE CURS DE LA CATEQUESI 

 

 A la parròquia de Sant Feliu, els grups setmanals (és a dir de 

segon curs) es comencen a reunir el dilluns, 18 d’octubre 

 

 La catequesi de primer 
 

- Sant Feliu: dissabte, 9 d’octubre  

- Montserrat: dimarts, 19 d’octubre  

 
 
DATES DE LES PRIMERES COMUNIONS 
 

A la parròquia de Sant Feliu: 

 Diumenge, 5 de juny, a les 11 del matí 
 

A la parròquia de Montserrat: 

 Diumenge, 12 de juny, a les 12 del migdia 

 

 

BAPTISME D’INFANTS DE PRIMERA COMUNIÓ (que no ho estiguin) 
 

Han d’haver omplert la petició per poder fer la inscripció 
 

A la parròquia de Sant Feliu, 

 Diumenge, 22 de maig, a les 5 de la tarda 


