
Catequesi parroquial

Parròquies de Sant Martí 

d’Arenys de Munt i de 

Santa Maria d’Arenys de 

Mar (Bisbat de Girona)

> Catequesis d’adults:
Si ets una persona adulta que no vas rebre algun 
dels sagraments de la iniciació cristiana quan eres 
infant (bateig, confirmació, comunió), i ara tens 
ganes de rebre aquests sagraments que t’ajudaran 
a viure més intensament la teva fe, farem cate-
quesis adaptades a cada persona, amb un grup de 
catequistes que t’ajudaran.

> Dates d’inscripcions:
Del 16 al 20 de setembre, de 17 a 19 h:
	 - Caputxins: Als locals del Convent
 - Parròquia d’Arenys de Mar: Al casalet de la riera
 - Parròquia d’Arenys de Munt: Al casalet

Preu inscripció: 20 € - Inici de curs: setmana del 30 de setembre al 6 d’octubre.

> Missa de catequesi:
Al convent dels Caputxins hi haurà missa de catequesi cada dissabte.
A la parròquia d'Arenys de Mar i de Munt serà l'últim dissabte de mes.

> Dates de les primeres comunions:
Les dates de les primeres comunions dels curs 2019-2020 ja estan triades:
	 Arenys de Munt: 17 de maig
	 Arenys de Mar:
  - Parròquia: 10 de maig i 24 de maig
	 	 - Caputxins: 17 de maig i 31 de maig
No es faran comunions individuals, excepte si volen que el seu fill faci la comunió         
en alguna de les misses parroquials. 

> Festa de la catequesi:
El 25 d’abril tindrem la festa de la catequesi de les dues parròquies i els caputxins.

Si voleu més informació, podeu posar-vos en contacte amb:
Mn. Joan Soler - Tel. 679 55 34 66



Benvolguts, benvolgudes,
Ens trobem al final del curs  escolar i molts dels pares i mares ja comenceu a 
pensar a quines activitats extraescolars apuntareu els vostres fills el curs que ve. 
Totes seran bones i necessàries per al seu creixement: físic, intel·lectual, 
artístic... Però correm el risc d’oblidar una dimensió importantíssima de la seva 
educació: l’espiritual. És cert que molts de nosaltres no li acabem de donar la 
importància que es mereix, perquè la majoria vam rebre aquesta educació de 
petits i no hem sabut valorar el què significava, perquè tothom era creient.
Però ara és  diferent. Sociològicament el món ha canviat, i correm el perill que les 
noves generacions perdin aquesta dimensió. Correm el perill de fer una nova 
generació que no podrà dialogar amb la resta del món que sí que haurà cultivat 
l’esperit i la fe, una generació que no podrà afrontar la finitud de la vida ni les 
grans preguntes de la humanitat. Per això és important que apuntis  el teu fill / la 
teva filla a la catequesi. I no val aquella excusa tan sentida del: «Ja decidirà quan 
sigui més gran». Perquè com podrà decidir si no té els paràmetres per fer-ho? És 
que potser els  hem deixat decidir en quin poble viuran? Quina llengua parlaran? 
A quina escola aniran? Qui són els  seus pares i avis? Quants germans tindran? 
És que a casa no parlarem de política, ni d’esports, ni de gustos de cap mena 
per no influenciar-los? Doncs, per què ho volem fer en una dimensió tan impor-
tant com l’espiritual, com la del coneixement de Déu?
Benvolguts pares i mares, som els hereus d’una tradició mil·lenària, que ha 
transmès, de generació en generació, una notícia única. Que Déu és  amor, i que 
per amor es va fer home en Jesús, i que donant la vida per nosaltres ens va obrir 
els ulls a una vida nova, i viure-la a l’interior d’una comunitat, l’Església. I això no 
ho podem deixar perdre. La fe és un tresor preciós, compartim-la amb aquells 
que més ens estimem. Donem-la als nostres fills i filles, nets i netes, i estiguem-
nos segurs: haurem pres la millor decisió de la seva vida. En aquests moments 
són més de cent nens i nenes que s’hi estan formant. Que no hi faltis tu.
Per això, teniu els horaris  de catequesi dels nostres dos Arenys. Tenim un bon 
equip de catequistes i, sobretot, tenim una gran notícia per explicar-vos.
Us hi esperem a tots! 

Mn. Joan Soler, rector d’Arenys de Munt i d’Arenys de Mar 

HORARIS CURS 2019-2020Què és la catequesi? Per què fer la catequesi?

Arenys de Munt

Arenys de Munt Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1r Iniciació
(2n de Primària) 17-18 h 16.45-17.45 h

2n Iniciació              
(3r de Primària)
Primera Comunió 

17-18 h

Seguiment               
(4t de Primària) 17-18 h

Professió de Fe               
(5è de Primària) 17.45-18.45 h

Confirmació            
(6è de Primària) 18-19 h

Post-Confirmació

Arenys de Mar 
Parròquia

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1r Iniciació
(2n de Primària) 17.15-18.15 h 17.15-18.15 h

2n Iniciació              
(3r de Primària) 17.15-18.15 h 17.15-18.15 h

Seguiment               
(4t de Primària) 17.15-18.15 h

Professió de Fe               
(5è de Primària)

Confirmació            
(6è de Primària) 17.15-18.15 h

Arenys de Mar 
Caputxins

Tots els grups faran la catequesi els dissabtes per la tarda, amb 
una catequesi familiar, que acabarà amb la celebració 
conjunta de l’eucaristia. 


