
Fer la Catequesi a Arenys de Munt i a Arenys de Mar
Benvolguts, amb aquest senzill fulletó volem fer-nos presents a 
les vostres famílies per recordar-vos la importància de l’educació 
en la fe dels vostres fills i filles. Estem deixant enrere aquesta 
pandèmia que ens ho ha capgirat una mica tot. No només ha 
canviat les nostres activitats quotidianes, sinó també els criteris 
sobre els que havíem fonamentat la nostra vida. Això ens ha 
permès adonar-nos que havíem prioritzat aspectes de les nostres 
vides, sovint materials, que no servien per a res, mentre 
oblidàvem altres aspectes de la nostra vida que ara hem vist que 
eren ben importants. I entre aquests aspectes importants hi 
destaca la nostra fe, i els valors i les virtuts cristianes que ens 
donen els fonaments sòlids per a fer front a les dificultats de la 
vida. I no només hem vist que eren importants per a nosaltres, 
sinó que era important que els nostres fills i filles també pogues-
sin gaudir de la fortalesa que dona la fe.
Per ajudar-vos en aquesta tasca, la Parròquia us ofereix la 
Catequesi parroquial on un bon equip  de catequistes, que donen 
el millor d’elles mateixes, transmetran als vostres fills i filles el 
que elles porten en el cor: la seva fe.
Finalment, volem dir-vos que som conscients que molts dels qui 
havíeu de començar la Catequesi aquest any no ho heu pogut fer 
per culpa de la pandèmia. Per això, aquest curs, de manera 
excepcional, els nens i nenes que estigui a tercer de Primària i 
no hagin pogut fer el primer any de Catequesi podran passar 
directament al segon any, bo i treballant els aspectes necessaris 
per complementar la seva formació. En parlarem els dies de les 
inscripcions. Us hi esperem!

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

Dates i llocs d’inscripció
Les inscripcions seran del dilluns 20 al divendres 24 de setembre.

· Al Convent dels Caputxins i al Col·legi La Presentació,
fer-ho directament als seus centres.

· A les nostres parròquies:
- Sant Martí d’Arenys de Munt:
Al Casalet Parroquial (c. Borrell, 6), de 17 a 18.30 h.
- Santa Maria d’Arenys de Mar:
Al Casalet Parroquial (Riera Bisbe Pol, 71-73), de 17 a 18.30 h,
i també de dimarts a dissabte, passant per la sagristia de l’església 
parroquial, de 9 a 13 h i de 16 a 20 h.
La Catequesi començarà la setmana del 4 d’octubre.

Reunions de pares  i mares
Tindrem una primera reunió de pares i mares per explicar el funcio-
nament de la Catequesi i les informacions d’interès:
- Arenys de Munt: Dissabte 23 d’octubre, a les 20 h, Missa de Cate-
quesi. Tot seguit, a les 20.45 h, reunió.
- Arenys de Mar: Dissabte 16 d’octubre, a les 18 h, a l’església parro-
quial. A continuació, a les 18.45 h, tindrem la Missa de Catequesi.

On fer la Catequesi?
A les nostres parròquies dels dos Arenys tenim un ventall de possi-
bilitats, que ara us presentem.
· Nens i nenes de segon i tercer de Primària,
que es preparen per a la Primera Comunió:
- Casalet Parroquial d’Arenys de Munt (c. Borrell, 6):
cada dijous, de 17 a 18 h.
- Casalet Parroquial d’Arenys de Mar (Riera Bisbe Pol, 71-73):
cada dimecres, de 17 a 18 h.
- Convent dels Caputxins d’Arenys de Mar (c. Santa Maria, 7):
cada dissabte, de 18 a 19 h.
- Col·legi La Presentació d’Arenys de Mar (c. Pompeu Fabra, 2):
durant la setmana al mateix centre.
· Nens i nenes de quart i cinquè de Primària,
que fan la Catequesi de Seguiment i Professió de Fe:
- Els mateixos dies i llocs que per a la Primera Comunió.
· Nens i nenes de sisè de Primària,
que es preparen per a la Confirmació:
Només hi haurà dos grups de Catequesi, un a Arenys de Munt i l’altre 
a Arenys de Mar, i farem trobades conjuntes.
Els llocs de trobada seran:
- Casalet Parroquial d’Arenys de Munt (c. Borrell, 6):
cada dijous de 17 a 18 h.
- Casalet Parroquial d’Arenys de Mar (Riera Bisbe Pol, 71-73):
cada dimecres de 17 a 18 h.
(Si algú té problemes amb  les dates proposades, pot passar per la 
parròquia o trucar a Mn. Joan Soler, al 679 55 34 66, i en parlarem).


