
Benvolguts, en aquest començament del mes de 
setembre, deixeu-me tornar a posar l’accent en la 
importància de la Catequesi. Per què? Doncs, perquè 
la Catequesi és un dels pilars de la Vida Parroquial. És 
el lloc on formem als cristians per poder donar una 
resposta convincent als  anhels més profunds del seu 
cor i, al mateix temps, per ajudar-los a raonar la seva 
fe. I, per això sol, ja hauríem de sentir el desig d’ins-
criure-hi els nostres fills, nets i nebots i convidar tots 
els nostres veïns i amics. Per facilitar-vos-ho, tant la 
setmana passada com aquesta, trobareu uns fulletons 
informatius amb els horaris per compartir-los  amb els 
qui vosaltres creieu oportú i, tot seguit, en aquesta 
mateixa pàgina també hi trobareu les  dates més 
importants. Una parròquia que no té infants a la ca-
tequesi és una parròquia que ja no té vida, o que la té 
molt limitada, perquè la catequesi mostra el desig de 
les famílies que formen part de la comunitat cristiana 
d’educar els seus fills en la fe.
És el moment de prendre consciència que la fe no és 
un annex més en la nostra vida, sinó que és la meva 

identitat més profunda i que és allò de més valuós 
que tinc. Per tant, de la mateixa manera que als 
menuts que estimem els donem l’educació que 
necessiten per poder fer front a les dificultats de la 
vida, també els hem de donar una educació religiosa 
perquè puguin respondre a les grans qüestions de 
l’existència humana. Si per un desig de llibertat mal 
entès deixem als qui més estimem sense el do de la 
fe, serà perquè potser, també nosaltres, ja fa temps 
que hem deixat la nostra fe en algun lloc ben amagat 
del nostre cor. Perquè si jo tinc la necessitat de resar 
al matí i al vespre, si jo he fet l’experiència de Déu en 
la meva vida, i sento com m’acompanya en els 
moments més decisius, si jo no puc viure sense l’eu-
caristia del diumenge i si jo em sento formant part de 
la comunitat cristiana, aleshores, per què no vull que 
els meus fills i nets hi participin?
Doncs res  més, les catequistes estan a la vostra 
disposició i amb moltes  ganes de saludar-vos en les 
inscripcions a la catequesi parroquial.

ESCLETXES Catequesi parroquial, un nou curs
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XXIII DURANT L’ANY / C
Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt
Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar
Arxiprestat del Maresme - Bisbat de Girona
Rector: Mossèn Joan Soler i Ribas
Vicari: Fra Edwin Paul Arulanandu
Adscrit: Mossèn Jean Baptiste Bedouma Kamman
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CATEQUESI PARROQUIAL
CURS 2022 - 2023
Dates i llocs d’inscripció:
Les inscripcions es duran a terme del dimarts 13 al divendres 
16 de setembre del 2022.
· Sant Martí d’Arenys de Munt:
Al Casalet Parroquial (c. Borrell, 6), de 17 a 18 h.
· Santa Maria d’Arenys de Mar:
Al Casalet Parroquial (Riera Bisbe Pol, 71-73), de 17 a 18 h.
La Catequesi començarà la setmana del 3 d’octubre.
Els qui desitgin fer la catequesi els dissabtes al Convent dels 
Caputxins, cal notificar-ho al moment de la inscripció. 
Per a més informació dels grups i horaris d’aquest curs, 
podeu consultar el fulletó informatiu, les nostres xarxes so-
cials o trucar a Mn. Joan (679 55 34 66).



  
       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

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

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 5 i dimarts 6 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 9 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 10 (20 h):
Francisca Rossell Mensa (1r aniversari).
Diumenge 11:
9 h Rosa Vergés. Joan Terrats.
Agustina Plana. Manel Farrerons.
11 h Maria Lluïsa Soler Duocastella. Guillem Molons.
Confrares difunts del Roser.

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest mes de setembre, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent intenció 
per a la pregària: “Preguem perquè la pena de mort, 
que atempta a la inviolabilitat i dignitat de la persona, 
sigui abolida en les lleis de tots els països del món”.

· CÀRITAS PARROQUIAL D’ARENYS DE MUNT:
FESTA DELS MALALTS I GENT GRAN
Fa dos anys que no la podem dur a terme amb motiu 
de la pandèmia, i aquest any hem pensat molt si era 
oportú reemprendre aquest acte. La veritat és que 
encara hi ha alguns  contagis i la majoria  dels assis-
tents habituals són gent de risc, per la qual cosa hem 
decidit aplaçar la celebració a la  primavera vinent. Si 
aleshores tot està normal, ja avisarem de la data.

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

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 510,98 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria  per a les obres  del temple «Obres Casalet per 
adaptar a normativa legal (Fase 1)».
Import pendent: 20.148,05 €. 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 6 (18.45 h):
Difunts família Badia-March.
Dimecres 7 (18.45 h):
Esposos Julián Linares i Clara Benítez.
Dijous 8 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 9 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 10 (18.45 h): Esposos Eusebi Girbal Prats  i 
Joana Carós Fontanet. Esposos Bartomeu Carós Rovi-
ra i Rosa Fontanet Planas.
Diumenge 11:
10 h Difunts família Monge-Serra.
12.15 h Andreu Guri i Sala.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Arnau López Carbó, fill de Josep i Meritxell.
Felicitats, i benvingut a la colla dels amics de Jesús.

· XARXES
Podeu seguir l’actualitat de la nostra comunitat a la 
pàgina de Facebook “Parròquia de Santa Maria 
d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· GESTIONS PARROQUIALS
Per a qualsevol consulta (intencions  de misses, petició 
de partides de baptisme, etc.), a més del dia de des-
patx parroquial (cada dimecres, d’11 a 13 h), també 
podeu fer gestions  d’aquest tipus dirigint-vos directa-
ment al nostre sagristà en l’horari d’obertura del tem-
ple de dimarts a dissabte (de 9 a 13 h i de 16 a 20 h).

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 629 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a les  obres  del temple «Arreglar els dos 
teulats de la primera crugia de l’església».
Import pendent: 20.196,06 €. Moltes gràcies!

Parròquia de Sant Martí - Plaça de l’Església, 2, Arenys de Munt - Tel. 679 55 34 66
Despatx parroquial: divendres, de 16 a 18 h, o a hores convingudes - correu-e: arenysmuntparroquia@gmail.com
Parròquia de Santa Maria - R. Bisbe Pol, 71-73, Arenys de Mar - 679 55 34 66 - Despatx: 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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