
Benvolguts, benvolgudes,
Avui, a les lectures, podem trobar dues frases que han 
de centrar la nostra meditació. Una, la del profeta 
Habacuc: «Fins quan Senyor demanaré auxili, i no 
m’escoltareu». I l’altra, el crit dels apòstols a Jesús: 
«Dóna’ns més fe». Dues frases que estan a l’ordre del 
dia en la nostra societat, perquè davant les múltiples 
situacions complexes a les que estem confrontats, 
davant d’una malaltia, davant la pèrdua d’una persona 
estimada, davant situacions econòmiques complexes, o 
senzillament quan la vida no va pels camins que haví-
em desitjat, ens pot sortir un crit de revolta interior: 
«Fins quan Senyor? Per què no m’escolteu?».

Un crit legítim, però injust. Legítim perquè tenim dret 
a dirigir-nos a Déu i demanar-li explicacions del que 
no entenem. Però injust, perquè el problema no és 
que Déu no escolti les nostres pregàries, sinó que 
nosaltres no escoltem la seva veu. Perquè creure no 
és demanar solucions a les dificultats que vivim, sinó 
que creure és fer confiança en Déu, conservar-nos en 
la seva fidelitat, fins i tot en els moments més difícils 
de les nostres vides. Per això, quan el dubte arribi, 
quan sembla que volem plegar els braços, que el 
Senyor ens ajudi a dir, encara que sigui amb una veu 
ben feble: «Dóna’m més fe». 

 Mn. Joan Soler i Ribas

- Sagristà a Arenys de Mar: Amb el comiat d’en 
Francesc Bosch, celebrat tan entranyablement la set-
mana passada (el diumenge que ve us n’oferirem la 
crònica), comença una nova etapa a Arenys de Mar 
amb un nou sagristà, el Sr. Josep Martinell, que està 
contractat a temps complet a la nostra parròquia, per 
poder permetre de tenir el temple obert i vigilat tot 
el dia.  Així doncs, com heu pogut anar veient des de ja 
fa uns mesos, els seus horaris i, és clar, el de visites i 
atenció al temple parroquial són de dimarts a dissab-
te, de 9 a 13 h i de 16 a 20 h.
Us podeu dirigir a ell, qualsevol d’aquests dies i en 
aquestes hores, tant per fer consultes sobre temes de 
la parròquia, com per encarregar intencions de mis-
ses, com fèieu fins ara amb en Francesc.

- Misses: Atenent al bé pastoral de les dues parrò-
quies, i a fi de coordinar els horaris de les misses dels 
dies feiners ,hem hagut de fer algun canvi. 
A Arenys de Mar, les misses diàries seran a les 19 h i 
n’hi haurà cada dia, excepte els dilluns. Pel que fa a 
Arenys de Munt, les misses entre setmana seran, a les 
18 h, el dilluns, el dimarts i els divendres. A Arenys de 
Mar les misses dels difunts de la setmana continuaran 
celebrant-se els divendres, però a Arenys de Munt les 
celebrarem a la missa del dissabte a les 20 h. 
- Confessions: A més de la possibilitat de confessar-
vos abans de les misses, com fins ara, a Arenys de Mar 
hi haurà també la presència d’un frare caputxí, cada 
dimarts, de 18 a 19 h, a la parròquia, per poder rebre 
a tots aquells que en sentin necessitat. És un molt bon 
servei que ens ofereixen i que hem de saber aprofitar. 

CANVIS PARROQUIALS

ESCLETXES: DÓNA’NS MÉS FE

VIDA PARROQUIAL
Suplement del Full Parroquial de les parròquies de

Sant Martí d’Arenys de Munt i de Santa Maria d’Arenys de Mar (Bisbat de Girona)
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VISITA PASTORAL DEL BISBE FRANCESC A ARENYS DE MAR
Aquesta setmana a la parròquia d’Arenys de Mar viurem la visita pastoral del nostre bisbe Francesc.                      

És un bon moment per què, com a comunitat, ens sentim reconfortats en la nostra fe i units,                                   
a través del bisbe, a tota l’església diocesana i universal. Us posem a continuació el programa previst                       

de la visita. Si algun grup o algun particular creu que l’hem oblidat, i hi vol ser o assistir-hi,                                      
ens ho pot demanar i trobarem el moment oportú.

· Dijous 10 d’octubre: Trobada amb catequistes, al casalet (17 h), Trobada amb lectors, a la rectoria (18 h),
Missa (19 h), Trobada amb responsables de les processons, a l’església (19.30 h),

i Trobada amb el Consell Pastoral i el Consell d’Afers Econòmics, a la rectoria (20 h).

· Divendres 11 d’octubre: Trobada amb Càritas, als seus locals (17 h), Missa (19 h),
i Trobada amb els Amics del Retaule, a l’església (19.30 h).

 · Diumenge 13 d’octubre: Missa (12.15 h) i dinar amb els Caputxins, al Convent (14 h).



PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ D’ARENYS DE MUNT

Adreça: Plaça de l’Església, 3 - Tel. 93 793 85 63
e-mail: arenysmuntparroquia@gmail.com
Despatx: divendres, de 15.45 h a 17.45 h

> Rés del Sant Rosari
Dilluns, dimarts i divendres, a 2/4 de 7 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 7 i dimarts 8 (18 h): Pel poble.
Divendres 11 (18 h): Maria Closa Macià.
Dissabte 12 (20 h): Maria Antònia Salvà Castellví.
Diumenge 13: a les 9 h, Javier Amat.  Ana Guitart.
Mercedes Montal Broggi;
a les 11 h, Joaquim Torrent Borrell. Maria Crous Pimàs.
Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
· Difunts: Maria Rosa Salvadó Masdeu, de Barcelona, als 
67 anys. Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Festa de la Mare de Déu del Remei
El proper diumenge 13 d’octubre celebrarem la festa de 
la Mare de Déu del Remei. A la missa de les 11 h hi par-
ticiparan 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 associa-
cions i pels seus socis difunts.

> Nous horaris parroquials a Arenys de Munt
A partir del dilluns 7 d’octubre hi haurà els següents 
horaris parroquials:
- Misses diàries: dilluns, dimarts i divendres, a les 18 h.
- Rés del Rosari: a les 18.30 h, en acabar la missa.
- Despatx parroquial: els divendres, de 15.45 h a 17.45 h.
- Pregària de Taizé, el tercer dilluns de mes, a les 18.30 h.
- Misses els dissabtes i vigílies, a les 20 h, i els diumenges 
i festius, a les 9 h i a les 11 h.

> Col·lectes 
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 342 ,09 €.
+ Recordem que aquest diumenge, primer diumenge de 
mes, la col·lecta és extraordinària dedicada a les despe-
ses de les obres del temple.

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D’ARENYS DE MAR

Adreça: c. de l’Església, 24 - Tel. 93 792 00 96
e-mail: arenysdemarparroquia@gmail.com
Despatx: dimecres i dijous, d’11 h a 13 h

> Intencions de la setmana

Dilluns 7: NO hi ha missa.

Dimarts 8 (19 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Dimecres 9 (19 h): Per la vila.

Dijous 10 (19 h): Família Badia-March.

Divendres 11 (19 h): Josep de Pons Solà.

Dissabte 12 (19 h):  A la Verge del Pilar.
Família Valls-Coll. Pilar Ferrer del Castillo.
Francisco Maimí-Fané.

Diumenge 13:
a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;

a les 12.15 h, Maria Teresa Noé Moles i família.
Maria Teresa Carbó Ferrer.  Teresa Salicrú Vila.

> Moviment parroquial

· Baptismes:
Nil Marco Tur, fill de Javier i Susanna.
Biel Fàbregas Fita, fill de Neus.
Felicitats, i benvinguts a la colla dels amics de Jesús.

· Difunts:
Paco Rodríguez Molina, de Motril (Granada), als 65 
anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de 
pau i esperança els familiars i amics.

> Jornades Europees de Patrimoni

Amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, 
dissabte que ve, 12 d’octubre, a les 12 h, al temple 
parroquial de Santa Maria, i organitzat pels Amics del 
Retaule, es durà a terme l’acte “Inspirats en el retau-
le”, una activitat a través de diferents textos d’autors 
arenyencs sobre el retaule i música barroca.
L’entrada és gratuïta i tothom hi és convidat.

> Col·lecta 

Col·lecta ordinària del diumenge passat: 644 €.
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Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche, Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín i Mejías
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MISSES Feiners Dissabte i vigílies Diumenges i festius

Arenys de Mar Parròquia 19 h (excepte dilluns) 19 h 10 h i 12.15 h

Caputxins 19.30 h 19.30 h 11 h i 19.30 h

Vil·la Betània 11 h 11 h 11 h

Maricel 7.30 h 8.30 h -

Asil 11 h (primer divendres de mes) - -

Arenys de Munt Parròquia 18 h (excepte dimecres i dijous) 20 h 9 h i 11 h

CONFESSIONS Parròquies Abans de les misses, dimarts de 18 a 19 h (Arenys de Mar), o a hores convingudesAbans de les misses, dimarts de 18 a 19 h (Arenys de Mar), o a hores convingudesAbans de les misses, dimarts de 18 a 19 h (Arenys de Mar), o a hores convingudes

Caputxins Cada dia, de 20.15 h a 21 hCada dia, de 20.15 h a 21 hCada dia, de 20.15 h a 21 h
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