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Benvolguts i benvolgudes,

Ens trobem amb un curs de catequesi excepcional, marcat per la 
pandèmia del coronavirus, i davant del dubte que pot sorgir en 
tots nosaltres, ens ha semblat oportú tornar-vos a convidar, més 
que mai, a venir a la catequesi.

Perquè la catequesi:

→ És un dels moments importants per a la formació dels nos-
tres infants.

→ És ensenyar-los a fer un desvetllament de la fe viscuda com 
a trobada amb Jesús.

→ És un anar més enllà de la simple transmissió de continguts, 
per aprendre a resar, a meditar, a posar-se en confiança en les 
mans de Déu.

→ És ensenyar a no perdre l’esperança ni la fe ni la caritat, i fer-
ho amb creativitat.

Comptem amb un equip de catequistes que tenen el cor ple 
d’amor pel que ensenyen i el cap ple d’idees per dur a terme la 
catequesi d’enguany. Els catequistes són unes persones agosa-
rades que s’han atrevit, en el nostre món, a proposar la seva fe 
amb alegria, comptant amb tots vosaltres: pares, avis, germans i 
tiets dels nostres nens i nenes, que els ajudareu.

Per això us convido, un any més, a inscriure els vostres fills i 
filles a la catequesi. Sense por, com ho mostra aquest bonic 
cartell on volem continuar fent comunitat, perquè tot i que 
haurem de respectar les distàncies socials hi ha una comunitat 
que es construeix a l’interior del nostre cor.

Us hi esperem!

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



INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI PARROQUIAL

Arenys de Munt

à Per preparar-se per a la Primera Comunió:

Dos anys de catequesi, a partir de 2n de Primària.

Els nens i nenes que ho desitgin podran triar de fer la catequesi:
a)  Els dimecres, a la parròquia, de 17.15 a 18.15 h. La reunió de 
pares serà el dilluns 5 d’octubre, a les 20 h, a l’església parroquial. La 
catequesi començarà el dimecres 7 d’octubre.
b) Els dissabtes, als caputxins, de 18 a 19 h. La reunió de pares  
serà el dissabte 3 d’octubre, a les 18 h, primer dia de catequesi.
El fet de fer la catequesi a un o altre lloc no implica res a l’hora de 
triar el lloc de la Primera Comunió, que es podrà celebrar tant a 
l’església dels frares caputxins com a l’església parroquial.

à Catequesi de Professió de Fe: 

Un temps d’acompanyament entre la Primera comunió i la Con-
firmació. És el temps per a fer d’escolans a la parròquia o als 
caputxins, seguir les formacions adients i donar sentit de comunitat. 

à Per preparar-se per a la Confirmació:

Són dos anys de catequesi a partir de 6è de Primària. Hi haurà un sol 
grup que farà la catequesi, als caputxins, els dissabtes.

à Missa d’infants:

Cada primer dissabte de mes, a les 18.45 h, ens trobarem tots a la 
parròquia per a la missa d’infants.
Els altres dissabtes, a les 19.30 h, als caputxins.

à Inscripcions:

Del dimarts 15 al divendres 18 de setembre, de 17 a 19 h, al Casalet, 
als Caputxins, o passant a qualsevol hora de dimarts a dissabte, de 9 
a 13 h i de 16 a 20 h, a l’església parroquial d’Arenys de Mar.

Per a qualsevol dubte truqueu a Mn. Joan Soler, rector: 679 553 466

Els catequistes ajuden a créixer en la fe als infants.
S’ofereixen dos dies de catequesi, els dijous i els divendres.

El recorregut normal de la catequesi és el següent:

a) Catequesi de preparació per a la Primera Comunió:

Són dos anys. Comença a segon de Primària i es fa la Comunió a 
tercer de Primària.

b) Catequesi de Seguiment i Professió de Fe:

Són dos anys, de quart de Primària a cinquè de Primària, on aprenen 
a participar més activament a l’eucaristia, ja sigui com a escolans o 
fent d’altres activitats, i a començar a formar grup a la parròquia.
S’acaba amb la celebració de la Professió de Fe viscuda en comunitat.

c) Catequesi de Confirmació:

És el moment en el qual el noi o noia ja ha de fer el seu compromís 
davant la comunitat. Compromís que van començar els pares en el 
seu nom, i que ara és ell el qui ha de realitzar aquest pas. Són també 
dos anys que comencen a 6è de Primària i que es fa la Confirmació a 
1r d’ESO, aprofitant aquest canvi d’etapa en la seva vida.

à Inscripcions:

Les inscripcions les podreu fer del dimarts 15 al divendres 18 de 
setembre, de 17 a 19 h, al Casalet parroquial (c. Borrell, 6).

Dies d’inici de curs: dijous 8 i divendres 9 d’octubre.
Reunió de pares:
dimarts 6 d’octubre, a les 20.30 h, a l’església parroquial.

Per a qualsevol dubte truqueu a Mn. Joan Soler, rector: 679 553 466
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