
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 l’educació en la fe dels vostres fills i 
filles. Gràcies a Déu, l’any passat ja vam poder reprendre les cate-
quesis amb normalitat, i volem agrair la confiança que ens vau fer 
inscrivint a un nombre cada cop més creixent de nens i nenes.
Per això, ara que arriba el començament del nou curs escolar, ens 
dirigim a tots aquells que ja veníeu l’any passat per recordar-vos la 
possibilitat de continuar la formació catequètica dels vostres fills, i així 
donar-los els fonaments sòlids de la fe que els ajudaran a fer front a 
les dificultats de la vida. Al mateix temps, volem recordar als pares i 
mares dels nens i nenes que han de preparar-se per a la Primera 
Comunió a fer aquest pas 
en la fe i venir-vos a ins-
criure a la catequesi par-
roquial.
També sabem que hi ha 
moltes famílies que viuen 
situacions diferents. Pot-
ser encara no han batejat 
els seus fills, o potser els 
sembla que ja no tenen 
l’edat per fer la catequesi. 
Que això no us aturi a po-
sar-vos en contacte amb 
nosaltres. Cada cas té 
una solució i en parlarem 
els dies de les inscrip-
cions.

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



On fer la Catequesi el curs 2022 - 2023?
A les nostres parròquies dels dos Arenys tenim un ventall de possibilitats, 
que ara us presentem.

· 2n i 3r de primària - Catequesi de Primera Comunió:
- Casalet Parroquial d’Arenys de Munt (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.
- Col·legi La Presentació d’Arenys de Mar (Pompeu Fabra, 2):
  durant la setmana al mateix centre.

· 4t i 5è de primària - Catequesi de Seguiment i Professió de Fe:
- Els mateixos dies, horaris i llocs que per a la Primera Comunió.

· 6è de primària - Catequesi de Confirmació:
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 la catequesi seran:
- Casalet Parroquial d’Arenys de Munt (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.
En el cas de la catequesi de Confirmació, quan tinguem tots els inscrits ens 
posarem d’acord per veure quin és el millor dia.

(Si algú té problemes amb les dates proposades,
pot trucar a Mn. Joan Soler, al 679 55 34 66, i en parlarem)

Dates i llocs d’inscripció
Les inscripcions seran del dimarts 13 al divendres 16 de setembre del 2022.
- Arenys de Munt: Casalet Parroquial (Borrell, 6), de 17 a 18 h.
- Arenys de Mar: Casalet Parroquial (Riera Bisbe Pol, 71-73), de 17 a 18 h.
Els qui desitgin fer la catequesi els dissabtes al Convent dels Caputxins,       
cal notificar-ho al moment de la inscripció.

La Catequesi començarà la setmana del 3 d’octubre del 2022.


