XIV Jornades de Formació per a Catequistes

Iniciar
al misteri
de la fe
en Jesucrist

Programa

18:00 h. Trasllat en autobús

Divendres, 4 de novembre

18:45 h. Pregària de vespres i Eucaristia al Santuari
del Miracle

18:00 h. Acollida dels participants inscrits amb pensió
completa, al seu allotjament: Hotel Crisami,
Hotel Sant Roc, Hotel Gran Sol, Hotel Solsona Centre
o Seminari de Solsona
18.00 h. Acollida dels participants externs, a la Sala Polivalent
19:00 h. Benvinguda i presentació de les jornades, a la Sala
Polivalent
- Mons. Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Solsona i
president del SIC
- Mn. Joan Àguila, director del SIC

21:00 h. Sopar
22:30 h. Vetlla de pregària a la Catedral

Diumenge, 6 de novembre
Esmorzar cadascú al seu allotjament
10:00 h. Laudes a la Sala Polivalent
10:30 h. Ponència: «La dimensió mistagògica en la iniciació
cristiana» (D. Juan Carlos Carvajal)

19.30 h. Vespres
20’00 h. Sopar a la Sala Polivalent
21:00 h. Visitem Solsona (dues opcions possibles a escollir)
- Opció 1. Solsona Monumental i la Catedral:
Viu la història amb una ruta pels punts més rellevants del
nucli antic medieval
- Opció 2. Visita al museu diocesà de Solsona:
Visita guiada per conèixer tots els detalls de l’exposició
permanent, des de la prehistòria ﬁns a l’època moderna
22:15 h. Pregària a la Catedral

Dissabte, 5 de novembre
Esmorzar cadascú al seu allotjament
10:00 h. Laudes a la Sala Polivalent
10:30 h. Ponència: «Mistagogia: valorar i agrair el do rebut»
(Mons. José Rico Pavés, bisbe de Jerez)
11:30 h. Descans
12:00 h. Taller sobre com valorar i agrair el do rebut
(Mn. Joan Àguila, director del SIC)
13:00 h. Diàleg

Solsona, 4-6 de novembre de 2022
SIC

Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears

11:30 h. Diàleg
12:00 h. Descans

14:00 h. Dinar. A l’escola Arrels o al Seminari de Solsona

12:30 h. Assaig dels cants de l’Eucaristia

16:00 h. Ponència: «La mistagogia a la litúrgia» (Mn. Jaume
González Padrós), a la Sala Polivalent

13:00 h. Eucaristia cloenda a la Església del Cor de Maria

17:00 h. Taller: Introducció a l’ús dels símbols litúrgics
(Mn. Jordi Font)

13:45 h. Comiat, cant «És l’hora dels adéus» i foto ﬁnal
14:15 h. Dinar

Preus
El preu total es calcula sumant, quan s’escaigui, la matrícula, l’allotjament i els àpats externs:

Matrícula: 30 €
(els catequistes de les Illes Balears estan exempts del pagament de la
matrícula)

Lloc de les jornades

Per a formalitzar la inscripció

Ponències: Sala Polivalent (c/ Gaudí, 2)

Online:

Àpats: Seminari de Solsona (Pujada del Seminari, 3)
Escola Arrels (Av. Cardenal Tarancon, 49)

Lloc dels allotjaments

Allotjament amb pensió completa (preu per persona):

Hotel Crisami (Carretera de Manresa, 52)

En habitació individual: 160€
En habitació doble: 110€
En habitació triple: 100€

Hotel Gran Sol (Carretera de Manresa, 100)

Àpats externs:
15 € cada dinar o sopar.

Hotel Sant Roc (Plaça de Sant Roc)

Ompliu la ﬁtxa de la inscripció que hi ha al següent enllaç:
https://zfrmz.eu/f8HPDmpK6fRn8eLFoLmU
Recordeu que, al ﬁnal, us ha d’aparèixer un missatge dient que
la inscripció s’ha gravat correctament.

També hi podeu accedir
a través d’aquest codi QR

Hotel Solsona Centre (Carrer d’Àngel Guimerà, 3)
Seminari de Solsona (Pujada del Seminari, 3)

Ingresseu l’import total al compte del SIC de CaixaBank:
ES16 2100 0963 6902 0001 6108
Envieu el comprovant bancari de l’ingrés indicant el nom i
cognoms del participant: secretaria@sic-catequesi.cat

Termini d’inscripció ﬁns el 21 d’octubre de 2022
(Places limitades que es distribuiran per estricte ordre d’inscripció)

Per a més informació
A la Secretaria del SIC
De dilluns a divendres
De 10 h. a 13:30 h.
Tel: 93 302 10 41
secretaria@sic-catequesi.cat

