
Benvolguts i benvolgudes,
La paràbola d’avui ens posa davant del mirall de la 
nostra societat. En ella se’ns mostra a dues persones, 
un fariseu, que es creu l’home perfecte, i a un publicà, 
que es sap un pecador, un home que s’ha equivocat. El 
segon, diu Jesús, serà perdonat, perquè ha reconegut 
que no havia pres el camí correcte i vol tornar a 
començar. Però i el primer? Quin és el problema del 
fariseu? El seu problema no és que intenti viure cor-
rectament i segons els seus ideals i la seva fe, que això 
és molt lloable, sinó que la crítica de Jesús és perquè 
ha jutjat a l’altre i l’ha menyspreat. I això no té cap 
mena de sentit davant Déu, i menys si ve d’un creient.
Com a cristians, hem de recuperar la visió de l’altre 
com un veritable germà. Com a cristians, potser seria 
el moment d’anar contra un sistema que ens està por-
tant cap al desànim i a la destrucció, perquè ens han 
volgut fer creure que la felicitat està en ésser els pri-
mers i els millors a qualsevol preu. I llavors, per sentir-

nos segurs, dividim a la humanitat en grups. Els bons i 
els dolents. Els qui ho fan bé i els qui no ho fan. I quan 
fem això, ja ens hem convertit en aquell fariseu.  I això 
no pot ésser. Hem de començar el difícil procés de 
desprendre’s de tot, fins i tot de nosaltres mateixos, 
per a deixar lloc per a l’altre i per a Déu.
Cada vegada que tracem una línia i ens situem a un o 
altre costat, estem equivocant el camí. Perquè la 
paràbola d’avui no ens parla pas, finalment, ni d’un 
fariseu pietós ni d’un publicà pecador, sinó que 
aquesta paràbola ens parla de Déu, l’únic que té dret a 
jutjar a l’altre. Una paràbola que ens invita a descobrir 
i experimentar la veritable llibertat que dona de 
treure’ns aquesta fràgil armadura que ens hem 
construït del nostre petit jo, per posar-nos, confiada-
ment, en les immenses mans de Déu que ens espera 
des del principi de la humanitat. 

Mn. Joan Soler i Ribas

Jornades Europees de Patrimoni
El passat 12 d’octubre, en l’ocasió de les Jornades 
Europees de Patrimoni, la nostra parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar va oferir una lectura de textos 
d’arenyencs que parlen del retaule, llegits per Albert 
Estengre, Mercè Boher i Mercè Sàbat, i amb intervals 
de música barroca molt ben executats pel jove Sàgar 
Vilanova. L’acte es va cloure amb una explicació del 

retaule feta per part d’Esther Castañeda i Joan Miquel 
Llodrà, que formen part de l’equip de Guies del 
Retaule, que a partir d’ara compta la parròquia per 
tots aquells grups que hi estiguin interessats.
Va ser un acte molt reeixit amb la presència d’un bon 
grup de persones, tant d’Arenys com de fora, que es 
van apropar per a gaudir d’aquest bonic tresor que 
tenim a la nostra església parroquial. Fotos: Josep Roig.

ESCLETXES: LA VERITABLE LLIBERTAT

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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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
Aquesta setmana, dilluns i dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 28 (19 h) i dimarts 29 (18 h): Pel poble.
Dijous 31, vigília de Tots Sant (20 h): Pel poble.
Divendres 1, Solemnitat de Tots Sants: 
a les 9 h, pel poble; a les 11 h, pel poble.
Dissabte 2, Commemoració de tots els fidels difunts: 

a les 10,30 h, al cementiri: per tots els difunts;
a les 20 h, pel poble.
Diumenge 3: a les 9 h,  Agustí  Torrent. Maria Catà;
a les 11 h, Maria del Remei Missé Soler.
Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
· Difunts: Xavier Colomer March, d’Arenys de Munt, als 
88 anys. Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

> Per tots els difunts
Com l’any passat el dia 2 de novembre, Commemoració 
de tots els Fidels Difunts, tots som convidats a 
l’eucaristia que es celebrarà a la capella del cementiri, a 
2/4 d’11 del matí, tot pregant especialment pels nostres 
familiars difunts.

> Gran recapte 2019 a Arenys de Munt
Com en anys anteriors, des de Càritas Parroquial 
s’organitza aquesta acció solidària oberta a tothom, a tot 
el poble. Serà el 22, 23 i 24 de novembre i els aliments 
es podran entregar ens els super’s del nostre poble.

> Col·lectes 
+ Col·lecta extraordinària de la Jornada Mundial de les 
Missions (Domund) del diumenge passat: 704,01 €.
+ El cap de setmana que ve, primer diumenge de mes, 
col·lecta extraordinària per arreglar el cor parroquial i la 
cal·lefacció del casalet amb un cost de 6.300 €.

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
Dimarts 29 (19 h):  Rosa Campañá (aniversari).
Dimecres 30 (19 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dijous 31 (19 h):
Família Badia-March.  Andreu Guri i Sala.
Divendres 1, Solemnitat de Tots Sants:
a les 10 h,  Edesio Javier Fernández,
Família Javier-Fernández,  Família Castro-Pisos;
a les 12.15 h, Esposos Lluís de Prats i Ketty Cabañas. 
Pepita Sellés, Rosa Sellés i Joan Recolons.
Quintín Guillén i Lucía Aragoncillo.  Francisco Guillén 
Aragoncillo.  Difunts família Saurí-Bargalló.  Salvador 
Caballé Mateu (3r aniversari).  Marcel·lí Coll Barceló,  
Gabriela Cabris Ramón i Bernat Coll Cabris.
a les 13 h, a la Capella de la Pietat del Cementiri.
Dissabte 2, Tots els fidels difunts (19 h):
Difunts família Vilà-Mateu. Difunts família Alsina-
Masriera. Esposos Benet Coll i Maria Alsina.
Blanca Montal Pascual. Difunts família Ricardo Costa.
Difunts família Ribas-Alsina. Montserrat Lladó Saurí. 
Diumenge 3: a les 10 h,  per la vila;
a les 12.15 h, Julián Pérez Úbeda.  Josep Maria Bassols 
Ribot. Difunts família Benet-Cantó. Difunts família 
Salbanyà-Filbà. Esposos Elies de la Guardia i Catalina 
Fàbrega.  Esposos Josep Missé i Anna Majó. 
Esposos Amadeu Padilla i Maria Fàbrega.
Fernando Missé Majó.  Família Tanganelli-Colomer.

> Moviment parroquial
· Baptismes: Pol-Oriol Pulido Leal, fill d’Andreu i María 
José. Moltes felicitats!
· Difunts: Manolo Fortes Hernández, de Motril 
(Granada), als 84 anys. Remei Lluch Miralles, de 
Vilafranca del Penedès, als 91 anys. Mari-Carmen 
Hernández Vidal, de Reus, als 66 anys. Descansin en 
pau. Que el Senyor els aculli a la vida eterna.

> Col·lecta 
Col·lecta extraordinària de la Jornada Mundial de les 
Missions (Domund) del diumenge passat: 1827 €.
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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 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 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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