
Benvolguts, en aquesta reflexió que fem sobre els 
itineraris de la transformació pastoral, ens hauríem 
d’aturar en els processos formatius. El procés for-
matiu és aquell itinerari que permet a una persona 
adquirir els coneixements necessaris  en una matèria 
específica. En aquest cas, nosaltres, com a creients, 
hi ha un procés formatiu que no s’hauria d’aturar mai 
que és el de fer créixer la nostra fe. Un procés que 
inclou, com a moment inicial, la catequesi. La cate-
quesi és el procés de formació a través del qual 
coneixem més a Jesucrist, i aprenem a configurar la 
nostra vida per a fer la seva voluntat. Una formació 
que ha durar tota la vida perquè l’objectiu final no és 
rebre els sagraments, que son necessaris per al 
nostre camí, sinó que l’objectiu final és poder dir amb 
Sant Pau: «Ja no soc jo qui visc, és Crist que viu en 
mi» (Gàlates 2, 20).
Per això és tant important d’inscriure als nostres fills i 
filles a la catequesi. No ho podem obviar, si els esti-

mem de veritat, i si creiem de veritat en el Crist. Per 
això en aquests  dies, on els  pares  heu començat a 
planificar les activitats que faran els vostres fills, 
pregunteu-vos si no esteu oblidant la que és essen-
cial: la catequesi. O sigui, si no esteu oblidant la 
formació en la fe dels  vostres fills. Perquè si bé és 
cert que la fe i els valors cristians els han de rebre en 
primer lloc a l’interior de la família, no és menys cert 
que la parròquia, com a gran família dels cristians, us 
pot ajudar en la vostra tasca.
També sabem que potser molts dels qui havíeu de 
començar la catequesi no ho vàreu poder fer, per 
culpa de la pandèmia. Per això, aquest any, de mane-
ra excepcional, els qui esteu a 3r de Primària i no heu 
fet el primer any de catequesi, podreu passar a tercer 
amb unes formacions complementàries.
En parlarem els dies de les inscripcions, del 20 al 24 
de setembre, en els llocs indicats  a la informació que 
adjuntem a continuació.
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CATEQUESI PARROQUIAL
CURS 2021 - 2022
→ Dates i llocs d’inscripció:
Les inscripcions  es  duran a terme del dilluns 20 al diven-
dres 24 de setembre.
· Al Convent dels Caputxins i al Col·legi La Presentació,
fer-ho directament als seus centres.
· 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 (R. 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 mares  i pares:
· Arenys de Munt: Dissabte 23 d’octubre, a les 20 h, Missa 
de Catequesi. Tot seguit, a les 20.45 h, reunió.
· Arenys  de Mar: Dissabte 16 d’octubre, a les  18 h, a l’es-
glésia  parroquial. A continuació, a les 18.45 h, tindrem la 
Missa de Catequesi.
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       PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ D’ARENYS DE MUNT
  MISSES: · Feiners: 18.30 h (dilluns, dimarts i divendres) · Dissabtes i vigílies: 20 h · Diumenges i festius: 9 i 11 h

· RÉS DEL SANT ROSARI
Dilluns, dimarts i divendres, a les 6 de la tarda.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 13 (18.30 h): Joaquim Torrent Borrell (aniversari).
Dimarts 14 (18.30 h): Celebració de la Paraula.
Divendres 17 (18.30 h): Per les ànimes del Purgatori.
Dissabte 18 (20 h): Pel poble.
Diumenge 19: 9 h Pel poble.
11 h José Gómez. Mercè Vilaró. Joan Majó.
Marina Roca. Andreu Majó. Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Antònia Marquès Coll, d’Arenys  de Munt, 
als  92 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i 
ompli de pau i esperança els familiars i amics.

· SUBSCRIPCIÓ DIGITAL
Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  
a l’adreça arenysvp@gmail.com.

· 447è ANIVERSARI DEL TEMPLE
Enguany, el dilluns 13 de setembre es  compliran 477 
anys que el bisbe de Girona, Joan de Margarit, presidí 
la celebració de la consagració del temple actual i es 
dedicà al nostre patró, Sant Martí de Tours. Aquest 
2021 ho commemorarem la vigília, el diumenge 12, i el 
mateix dilluns 13,  a la celebracions eucarístiques.

· NOTA DE CÀRITAS PARROQUIAL
Definitivament, enguany tampoc podrem celebrar la 
Festa dels Malalts  i la Gent Gran al Santuari de 
Lourdes de Sobirans, ja que les persones que normal-
ment participen de la festa són de molt risc. Ja portem 
dos  anys seguits sense festa, i ens sap molt de greu. 
Tant de bo que l’any vinent puguem reprendre-la.

· COL·LECTA
Col·lecta extraordinària del diumenge passat per a les 
obres del temple «Teulat de la sagristia i les canalitza-
cions»: 645,97 €.
Import pendent: 1.997,20. €. Moltes gràcies!

     PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D’ARENYS DE MAR
  MISSES PARRÒQUIA: · Feiners: 18.45 h (de dimarts a divendres)
  · Dissabtes i vigílies: 18.45 h · Diumenges i festius: 10 h (retransmesa per Ràdio Arenys 91.2 FM) i 12.15 h
  MISSES CAPUTXINS: · Feiners, dissabtes i vigílies: 19.30 h · Diumenges i festius: 11 i 19.30 h

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dimarts 14 (18.45 h): Artur Saurí Ginesta.
Dimecres 15 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 16 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 17 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 18 (18.45 h): Antonio Pallarés Mas (aniversari).
Diumenge 19:
10 h Emili Orra Tapias. Esperanza Camacho Hernández. 
12.15 h Andreu Guri i Sala.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Sasha Diakite Galván, fill de Moussa i Gladys Marcela. 
Mireia Garcia Salmerón, filla de Jordi i Jennyfer.
Felicitats, i benvinguts a la colla dels amics de Jesús.
Defuncions:
Carmen Fernández Bueno, de Motril (Granada) als 92 
anys. Francesc Jové Guimet, de Barcelona, als 74 
anys. Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

· CONCERT ‘TRIO BARROC DEL CAFÈ’
El dissabte 18 de setembre, a les 21 h, a la nostra 
església parroquial, concert a benefici de les  obres de 
restauració del temple amb el ‘Trio Barroc del Cafè’. 
Entrada-donatiu (10 €) anticipadament a l’església, a 
Mobles Missé i a Riera Pare Fita núm. 1 (de 17 a 20 h).

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest mes de setembre del 2021, el Papa Fran-
cesc encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent 
intenció per a la pregària:
“Resem perquè tots  prenguem decisions valentes a 
favor d’un estil de vida sobri i ecosostenible, alegrant-
nos pels joves que estan compromesos amb ell”.

· COL·LECTA
Col·lecta extraordinària per a obres «Reparacions 
estructurals del Casal Parroquial» del diumenge pas-
sat: 998 €. Donatiu rebut: 500 €.
Import pendent: 1.071,89 €. Moltes gràcies!

Parròquia de Sant Martí - Plaça de l’Església, 2 - Arenys de Munt - Tel. 679 55 34 66
Despatx parroquial: cada divendres, de 16 a 18 h, o a hores convingudes - correu-e: arenysmuntparroquia@gmail.com
Parròquia de Santa Maria - Església, 24 - Arenys de Mar - 679 55 34 66 - Despatx: cada dimecres, d’11 a 13 h, o a hores convingudes
correu-e: arenysdemarparroquia@gmail.com - Facebook: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar - Twitter: @ParroqArenys
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