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: LA NOSTRA MISSIÓ
Benvolguts, benvolgudes,
Amb el ressò de la celebració de la Jornada del Domund, a nivell missioner, avui Jesús ens fa una pregunta
molt incisiva: «Quan el Fill de l’home vindrà, creieu
que trobarà fe a la terra?» O com ens deia el bisbe el
dia de les confirmacions: «És que d’aquí cent anys hi
haurà cristians a Arenys de Mar i de Munt?» I és una
pregunta molesta perquè ens fa adonar que la nostra
església de Girona s’ha adormit. Hem oblidat que som
hereus d’aquells primers cristians que van rebre per
primera vegada la bona notícia de Jesús i que van
sentir l’obligació de compartir-la amb els altres. I això
no pot ésser. No podem plegar els braços sinó que cal
despertar-nos i recomençar amb un renovat impuls

missioner, perquè una comunitat que no és missionera, i una comunitat que no dona vocacions, vol dir que
ha perdut vida. Recuperem-nos! Però no com un desig, sinó com una veritable acció. Posem veritablement
a Déu al centre de les nostres vides. Encara trobo a
molts de cristians amb ganes de lluitar, de comprometre’s, de predicar l’evangeli, de servir als més pobres...
Tornem a sentir-nos membres d’una comunitat i no
tinguem por de sortir a les cruïlles del nostre món
per predicar l’evangeli que viu el nostre cor. Batejats i
enviats. Enviats a un món que viu, arreu, enormes
dificultats socials, i a qui nosaltres hem de por-tar-hi la
paraula que ve de l’evangeli.
Mn. Joan Soler i Ribas

Visita Pastoral a Arenys de Mar
Els dies 10, 11 i 13 d’octubre el nostre bisbe Francesc
va dur a terme la Visita Pastoral a Arenys de Mar.
Aquests tres dies va celebar l’Eucaristia amb la comunitat i va trobar-se amb diferents grups parroquials:
catequistes, lectors, responsables de les processons,

Consell Pastoral i Consell d’Economia, Càritas, Amics
del Retaule i fraternitat caputxina. Van ser unes trobades reeixides viscudes des de la fe i la comunió.
D’esquerra a dreta, i de dalt a baix: El bisbe Francesc
amb el Consell Pastoral, amb nens i nenes de la Catequesi, a Càritas i amb els Amics del Retaule.

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

19 h (dilluns) i 18 h (dimarts i divendres)

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 21 (19 h): Pel poble.
Dimarts 22 i divendres 25 (18 h): Pel poble.
Dissabte 26 (20 h): Josep Flores Xuriguera.
Diumenge 27:
a les 9 h, Maria Carmen i Pere Rossell.
Roberto Covaleda (aniversari). Esteve Jofre.
Joaquima Torrent i Ramon Pla;
a les 11 h, Joaquim Missé. Joaquima Sañé.
Maria del Remei Missé Soler.
> Moviment parroquial
· Difunts:
Joan Roura Anglada, d’Arenys de Munt, als 78 anys.
Que el Senyor l’aculli a la vida eterna.

> Intencions de la setmana
Dilluns 21: NO hi ha missa.
Dimarts 22 (19 h): Josep Saurí i Rosa Bargalló.
Dimecres 23 (19 h): José Calvino Chávez.
Pitti del Castillo Soler (aniversari).
Dijous 24 (19 h):
Família Badia-March. Andreu Guri i Sala.
Divendres 25 (19 h): Enric Mollfulleda Borrell.
Dissabte 26 (19 h): Marta Fàbregas Clavell.
Manuel Fortes i Filomena Hernández (aniversari).
Diumenge 27:
a les 10 h, Narcís Costa Compte (27è aniversari);
a les 12.15 h, Maria Teresa Carbó.
Família Fàbregas Massuet.

> Pregària de Taizé
Aquest dilluns 21 d’octubre, després de la missa, a 2/4
de 8 h, ens trobarem en comunitat per la Pregària de
Taizé. Tothom hi és convidat!

> Torns de lectors a les misses dominicals
Aviat farà un any que a la Parròquia es van iniciar els
torns de lectors de les misses del cap de setmana.
D’aquesta manera, les celebracions compten amb fidels que han preparat adequadament les lectures per
proclamar i anunciar la Paraula de Déu.
Evidentment, aquests torns no són tancats i per poder
complementar-los (missa de set dels dissabtes i misses
de 10 i 12.15 dels diumenges) es convida tothom que
vulgui afegir-se a col·laborar i a participar plenament
en aquest servei litúrgic.
En aquest sentit, tots els que hi estigueu interessats
podeu deixar les vostres dades i disponibilitat a la sagristia parroquial. A l’avançada, moltes gràcies per la
vostra col·laboració!

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 566,23 €.
+ Aquest cap de setmana, col·lecta extraordinària per a
les missions, el Domund. Moltes gràcies!

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 485 €.
+ Aquest cap de setmana, col·lecta extraordinària per
a les missions, el Domund. Moltes gràcies!

> Horaris de les misses
Recordem que a partir d’aquest dilluns, 21
d’octubre, la celebració de l’eucaristia els dilluns serà

a les 19 h.
- Misses en dies feiners: Dilluns a les 7 h de la tarda.
Dimarts i divendres a les 6 h de la tarda.
> Vida Creixent
Aquest dilluns 21 tindrà lloc la trobada mensual a 2/4 de
6 h de la tarda al Casalet Parroquial.

