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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ESCLETXES: I NOSALTRES, ON SOM?
Benvolguts, benvolgudes,
M’agradaria que aquest evangeli d’avui ens ajudés a
mirar des d’una altra perspectiva la nostra vida
comunitària. Si ens hi fixem, en aquest evangeli hi ha
deu persones que van a trobar a Jesús per demanar-li
ajuda. I davant la seva petició, Jesús, com sempre, els
dona un cop de mà. No refusa a ningú. No els demana
què pensen, ni què creuen... senzillament ha escoltat la
seva veu, ha tingut compassió d’ells i els ha ajudat.
Però, què passa després? Doncs que, un cop han rebut
l’ajuda de Déu, quan el seu problema s’ha resolt,
només n’hi ha un que torna per agrair a Jesús el que
ha fet per ell. Els altres l’han oblidat. I per això la
pregunta de Jesús: «On són els altres nou?» Una pregunta que no espera resposta. I després, mirant amb
afecte el qui ha tornat, li diu: «La teva fe t’ha salvat».

No és aquesta la situació de les nostres comunitats
cristianes? Som molts els qui, en els dos Arenys, hem
rebut la crida de Déu, el seu amor, la seva compassió,
però... són pocs els qui venim a donar-ne gràcies a
Déu a l’eucaristia dominical. Nosaltres som aquest un,
que ha tornat, perquè hem descobert que l’eucaristia
és l’acció de gràcies d’aquells que hem sabut reconèixer a Déu actuant en les nostres vides. Però en
aquest mes missioner, queda una pregunta a respondre: «On son els altres nou?». Sortim a buscar-los per
explicar-los les meravelles de Déu, i recuperem el
diumenge com el gran moment de celebració comunitària, d’acció de gràcies i de comunió amb Déu i amb
els germans.
Mn. Joan Soler i Ribas

Homenatge i agraïment a Francesc Bosch
La comunitat parroquial d’Arenys de Mar, el 29 de setembre, va homenatjar i agrair ben de cor a Francesc
Bosch i Cantallops els seus 22 anys (del 1997 al 2019)
de dedicació i servei com a sagristà major de la Parròquia de Santa Maria. La celebració d’una missa d’acció
de gràcies, la projecció d’un muntatge fotogràfic i el
lliurament d’un retrat de l’artista arenyenc Joan Manel
Salichs van ser els moments d’aquest emotiu acte.
Francesc Bosch va tenir unes paraules finals d’agraïment a tothom, i també per recordar els rectors i
mossens amb qui ha compartit tot aquest temps i per
destacar el suport de la seva família. Gràcies, Quico!
Confirmacions a Arenys de Munt
El dissabte passat, 5 d’octubre, Mons. Francesc Pardo,
bisbe de Girona, a la missa de les 20 h, va administrar
el Sagrament de la Confirmació a set nois i noies de la
Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt: Joan Duran
Rodríguez, Vanessa Lopera Gesti, Ariadna Penya
Barrabés, Martí Ramírez Plà, Berta Roca Rossell,
Miquel Samper Campuzano i Llorenç Vilà Fontbona.
El bisbe els va encoratjar a seguir Jesús i a fiar-se d’ell,
i també els va animar a treballar des del carisma cristià a les parròquies i pel conjunt de la societat.
Els confirmants van ser acompanyats de la seva catequista, la Tere Salvà Catarineu, i de familiars i amics.

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ D’ARENYS DE MUNT

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D’ARENYS DE MAR

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

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

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 55 34 66
Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche, Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín i Mejías
Feiners

Dissabte i vigílies

Diumenges i festius

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 convingudes

Caputxins

Cada dia, de 20.15 h a 21 h

MISSES
Arenys de Mar

> Rés del Sant Rosari
Dilluns, dimarts i divendres, a 2/4 de 7 de la tarda.
> Intencions de la setmana
Dilluns 14 (18 h): Àngel Ejarque.
Dimarts 15 (18 h): Paulino i Sebastiana.
Divendres 18 (18 h): Francisco i Mercedes.
Dissabte 19 (20 h):
Carmen Caballé Barnils i Salvador Salvà.
Diumenge 20: a les 9 h, pel poble;
a les 11 h, Confrares difunts del Roser.
> Petit canvi en els nous horaris parroquials
A partir del dilluns 21 d’octubre, la celebració de l’eucaristia cada dilluns serà a les set de la tarda (19 h).
Per tant, els horaris de les misses en dies feiners, a partir
del 21 d’octubre, serà el següent:
· Dilluns a les 7 h de la tarda.
· Dimarts i divendres a les 6 h de la tarda.
> Vida Creixent
La trobada mensual d’aquest grup serà el dilluns 21,
a 2/4 de 6 de la tarda (17.30 h), al Casalet Parroquial.

> Intencions de la setmana
Dilluns 14: NO hi ha missa.
Dimarts 15 (19 h): Maria Teresa Pons Ramon.
Josep Maria Saurí Bargalló (aniversari).
Dimecres 16 (19 h): Família Badia-March.
Dijous 17 (19 h): Andreu Guri i Sala.
Divendres 18 (19 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 19 (19 h): Joan Salvà Marpons.
Antoni Casanovas Dorca.
Diumenge 20:
a les 10 h, Josep Montmany i Vidal;
a les 12.15 h, Martí Cruañas Vila (23è aniversari).
Santiago Ferré Martí. Mª Ángeles Ferré Martí.
Antonio Corró Doménech. Santiago Ferré Pedret.
Lolita Martí Mateu. Rosa Dasca Cariteu.
Augusto Algueró Algueró. Augusto Algueró Dasca.
> Moviment parroquial
· Difunts:
Inocencia Flores Aguilar, de Loja (Granada), als 87
anys. Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Pregària de Taizé
Aquest mes d’octubre tothom és convidat a la pregària
comunitària de Taizé que tindrà lloc el dilluns 21, a 2/4
de 8 del vespre (19.30 h), al temple.

> Cloenda de la Visita Pastoral
Per finalitzar la Visita Pastoral que el nostre bisbe
Francesc ha dut a terme aquesta setmana a la nostra
parròquia, aquest diumenge 13 d’octubre presidirà la
Missa de les 12.15 h. Hi som convidats, participem-hi!

> Domund 2019 “Batejats i enviats”
La setmana que ve, amb el ressò d’aquest Mes Missioner
Extraordinari, celebrarem la col·lecta extraordinària del
Diumenge Mundial de les Missions. Moltes gràcies!

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 501 €.
+ Diumenge que ve, col·lecta extraordinària:
Domund 2019. Moltes gràcies pel vostre donatiu!

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
Col·lecta del diumenge passat: 708,87 €. La instal·lació
dels llums LEDS a l’església queda pagada. Gràcies!

> Intenció del Sant Pare (octubre)
- Preguem perquè l’Esperit Sant susciti una nova
primavera missionera per a tots els batejats i enviats
per l’Església de Crist.

