
Benvolguts, avui, amb el full parroquial, trobareu una 
petita revista d’Economia, que pretén mostrar-vos el 
que hem estat fent fins ara a nivell d’obres de la 
parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar. Els  qui ja 
esteu subscrits en el sosteniment de la Parròquia, o 
els qui vau participar al concert a favor de les obres, 
ja l’haureu rebut per una o altra via, però volíem, des 
del Consell Econòmic, fer extensible la campanya a 
tots els membres de la nostra comunitat. 
El Consell Econòmic ha estat creat amb la intenció de 
fer possible una veritable corresponsabilitat del laïcat 
en la gestió del patrimoni de l’Església. Vivim temps 
nous i ens cal adaptar-nos a aquests temps amb 
il·lusió i amb una mirada d’esperança cap al futur. Una 
mirada que ens fa prendre consciència, que tots som 
Església i que, per tant, és una tasca comuna el man-
teniment del nostre lloc de culte i dels nostres  locals 

per a la catequesi i pel despatx parroquial. 
Per això, la campanya principal que ha iniciat el 
Consell Econòmic ha estat una campanya de capta-
ció de fons a través de les subscripcions que ens 
permeten poder fer un pressupost anual i saber, amb 
garantia, amb quins fons comptarem per fer front als 
diferents projectes parroquials. Uns donatius, per altra 
banda, que podran desgravar anualment a la Declara-
ció de Renda. 
Agraïm, una vegada més, la vostra estima per la Par-
ròquia. Si voleu rebre més informació sobre aquesta 
campanya, o si esteu interessats en poder col·laborar, 
trobareu els fulls  informatius a la sagristia amb el 
telèfon dels membres del Consell Econòmic amb qui 
podreu contactar per ajudar-vos a aclarir els  dubtes 
que pugueu tenir.
Restem a la vostra disposició!

ESCLETXES L’economia parroquial
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XXVII DURANT L’ANY / B
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
Adscrits: Mossèn Prosper Lare Bartche                                    
i Mossèn Elies Ferrer i Borrell
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El dimarts 28 de setembre, la germana mort va venir a 
buscar fra Magí Setó i Montalà, també conegut com el 
pare Bernat de la Floresta. Va néixer en aquest poble 
de les Garrigues l’any 1930. Alumne del col·legi “Mare 
de Déu de Montserrat” de les Borges Blanques, portat 
pels caputxins, entrà al Seminari Seràfic a l’edat de 14 
anys. Féu el noviciat a Arenys de Mar i estudià a Olot i 
a Sarrià. En la seva llarga vida de frare destaquen 
especialment els trenta anys de director del col·legi de 
les Borges. Arribat a l’edat de la jubilació civil, va 
estar a Mallorca, Tarragona i a Barcelona, i ha passat 
els últims anys a Arenys de Mar acompanyant els 
frares en formació amb una gran vitalitat.
Adrecem el nostre condol i la nostra pregària a la 
comunitat caputxina. Home de pau i bé, agraïm al bon 
Déu la seva vida religiosa de lliurament als altres i els 
seus anys de servei i ministeri entre nosaltres. 
Descansi en pau. Que la llum perpètua l’il·lumini.

TRASPÀS DE FRA MAGÍ SETÓ



  
       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 4 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 5 (18.30 h): Salvador Rossell Tremoleda.
Enriqueta Lladó Parer-Faràs.
Divendres 8 (18.30 h): Per les ànimes del Purgatori.
Dissabte 9 (20 h):
Joan Clopés Ferran. Conxita Roca Bertran.
Diumenge 10: 9 h Maria Remei Missé Soler (aniversari).
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Francisco Boix Torrent, de Mataró, als  58 
anys. Que el Senyor  l’aculli a la vida eterna.

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER
Avui, primer diumenge d’octubre, celebrem la festa de 
la Mare de Déu del Roser, essent la diada de la 
Confraria de la Mare de Déu del Roser. 

Recordem que tots els confrares del Roser poden fer la 
seva aportació anual al cancell del temple. Tothom que 
desitgi apuntar-se a la Confraria del Roser ho pot dir 
directament al despatx parroquial personalment o per 
correu electrònic a arenysmuntparroquia@gmail.com.

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI
El proper diumenge 10 d’octubre celebrarem la festa 
de la Mare de Déu del Remei. A la missa de les  11 h hi 
participaran dues  entitats, L’Esplai dels Jubilats Verge 
del Remei i l’Associació de Puntaires Verge del Remei, 
tot venerant la seva patrona i pregant per les  seves 
associacions i pels seus socis difunts.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 517,44 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria per a les obres del temple.
«Teulat de la sagristia i les canalitzacions».
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 5 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dimecres 6 (18.45 h):
Carme Ribas Riera (aniversari). Pere Martí Roca.
Paquita Martí Collet. Joaquim Viader Grébol.
Dijous 7 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 8 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 9 (18.45 h): Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Diumenge 10: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Esposos Ramon Comella Soler i Maria Teresa 
Noè Moles i família. Esposos Antonio Martí Rossell i 
Pilar del Castillo Madurell. Mari Carmen López Ceni-
cacelaya.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Joaquim Cassà Barrera, d’Arenys de Mar als 100 anys.
Fra Magí Setó Montalà, de La Floresta (Garrigues), als 
90 anys. Preguem per ells  i encomanem-los a la miseri-
còrdia del Senyor.

Baptismes:
Rocío Guijarro Freire, filla d’Ángel i Cristina.
Felicitats, i benvinguda a la colla dels amics de Jesús.

· FESTA DE SANT FRANCESC ALS CAPUTXINS
Aquest dilluns, 4 d’octubre, a les 19.30 h, al convent 
dels  Caputxins  d’Arenys de Mar, missa solemne amb 
motiu de la festa de Sant Francesc d’Assís.

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Intenció del Papa Francesc per aquest mes d’octubre: 
“Resem perquè cada batejat participi en l’evange-
lització i estigui disponible per a la missió, a través 
d’un testimoni de vida que tingui gust de l’Evangeli”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 549 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a obres.
«Reparacions estructurals del Casal Parroquial».
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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