
VOLEU QUE EL VOSTRE INFANT
SIGUI CRISTIÀ?

SAGRAMENT DEL

BAPTISME

Veniu a la parròquia perquè vos sentiu cristians
i voleu que el vostre infant entri a formar part
de la Comunitat de Cristians 

Jo sóc amb vosaltres
dia rera dia fins a la fi del món
             (Mt 28, 20)

www.cristiansvalldesoller.com

CALENDARI DE DATES

PRIMERA TROBADA
Reunió amb els pares i padrins per parlar del què significa ser cristià i 
ser batiat. Les trobades son a les 20:00h.

2 octubre - 6 novembre - 4 desembre - 8 gener - 5 febrer - 12 març
9 abril - 14 maig - 4 juny - 2 juliol - 6 agost - 3 setembre - 1 octubre

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA
Benedicció i presentació de l’infant a la Comunitat de Cristians. Qualsevol 
Celebració de l’Eucaristia de torn. Avisant amb antelació a secretaria.

PREPARACIÓ DE LA CERIMONIA
Reunió amb els pares i padrins per preparar el ritual del bateig. 
Les trobades son a les 20:00h.

23 octubre - 20 novembre - 18 desembre - 29 gener - 26 febrer
26 març - 30 abril - 28 maig - 25 juny - 30 juliol - 27 agost
24 setembre - 29 octubre

CELEBRACIÓ DEL BATEIG (Entrada de l’infant a la família de cristians)
Les celebracions de bateig es faran dins l’horari de les misses de torn.  

PARRÒQUIA DE FORNALUTX Diumenge, a les 09:00h 

PARRÒQUIA DE L’HORTA Dissabte, a les 17:30h
(Del 15 de setembre al 15 de juliol)

PARRÒQUIA DEL PORT DE SÓLLER Diumenge, a les 12:00h (Tot l’any)
Dissabtes a les 20:30h  (Del 15 de juliol al 15 de setembre)

PARRÒQUIA DE SÓLLER Dissabte, a les 19:00h
Diumenges a les 10:30h

PER MÉS INFORMACIÓ
cristiansvalldesoller@gmail.com
671 000 666
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LA PREPARACIÓ

Batejar al vostre 
infant no potser una 
decisió presa sense 
conéixer el que això 
significa.

La Comunitat Cristiana 
vol ajudar-vos
a preparar lo millor 
possible aquest fet tant 
important per a la vostra 
vida i la vida del vostre 
fill@

LA CELEBRACIÓ

ACOLLIDA
Primera reunió amb el prevere o els 
responsables de la catequesi en la 
Comunitat de Cristians

PRIMERA TROBADA
Reunió amb els pares i padrins per parlar
del què significa ser cristià

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA
Benedicció i presentació de l’infant
a la Comunitat de Cristians

PREPARACIÓ DE LA CERIMÒNIA
Reunió amb els pares i padrins
per preparar el ritual del bateig

CELEBRACIÓ DEL BATEIG
Entrada de l’infant a la família de cristians
Entrega del Llibre de Família cristiana
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ELS PADRINS DE BATEIG
Els padrins han de ser catòlics, dur 
una vida coherent amb la fe cris-
tiana i ser bon exemple en l’edu-
cació cristiana pel fill@ que anau a 
batejar

Al manco,un dels dos padrins
ha de tenir més de 16 anys,
estar confirmat i haver rebut
l’Eucaristia

Els padrins han d’aportar
el seu Certificat de Bateig

La parròquia podrà oferir un padrí 
de Baptisme per acompanyar els 
padrins escollits per la família

SAGRAMENT DEL

BAPTISME

Els batejos se celebren comunitàriament en una
Celebració de l’Eucaristia o en torns estipulats per la  
Comunitat de Cristians. Excepte en temps de Quaresma

A ON BATIAR?
A la parròquia a on teniu el domicili, que es a
on es reuneix la vostra Comunitat Cristiana. 
Per poder batejar a un infant a una altra parròquia
han de dur un permís de la parròquia
a on pertanyen.

ITINERARI DE LA PREPARACIÓ


