
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)

Benvolguts i benvolgudes,
Diumenge que ve celebrem la diada de Germanor. 
Una diada que té dues funcions bàsiques. La primera 
és ajudar-nos a prendre consciència del nostre senti-
ment de pertinença al bisbat de Girona. Una perti-
nença que significa formar part d’una gran família, amb 
més de 400 comunitats unides per la mateixa fe, i en 
comunió amb tota l’església universal a través del 
nostre bisbe Francesc. I la segona funció és fer-nos 
adonar del compromís econòmic que hem de tenir 
amb la nostra església per anar endavant. Un compro-
mís que ha de viure cada un de nosaltres, perquè com 
ens remarca el lema d’enguany: «Sense tu no hi ha 
present.  Amb tu hi ha futur».
I algú es pot preguntar: I quines són les tasques per 
les quals son necessàries les nostres aportacions 
econòmiques? Doncs, entre d’altres, pel sosteniment 
dels capellans que serveixen a les nostres parròquies, 
però també d’aquells qui, després d’anys de servei, ara 
viuen en residències per a gent gran. Uns diners que 
serveixen per a col·laborar en la restauració de molts 
dels temples parroquials del nostre bisbat, per pagar 
els serveis diocesans, per a les subvencions que reben 
les diferents delegacions diocesanes, per a la formació 
de laics, per a les trobades de catequistes, per a l’evan-
gelització, etc. 
Diumenge que ve, doncs, hauríem de prendre cons-
ciència que la nostra col·laboració és més necessària 
que mai. Sovint som molt generosos amb Càritas, amb 
Mans Unides, amb el Domund, i això està molt bé, 
perquè mostra la nostra solidaritat, però oblidem 
que, el nostre bisbat, també necessita del nostre 
suport. Avui l’evangeli ens ensenya l’exemple de Za-
queu, el qual, tant bon punt Jesús li va tocar el cor, li va 
faltar temps per a col·laborar amb la seva causa.

Zaqueu va entendre que, a partir de la trobada amb 
Jesús, ell també formava part d’aquest gran projecte 
que és l’Església. I, nosaltres? Ens hi sentim implicats?

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: DIADA DE GERMANOR
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Nova junta del Patronat de Sant Roc
El cap de setmana passat, el Patronat de Sant Roc 
d’Arenys de Mar va renovar la seva junta produint-se 
així el relleu dels membres que l’han encapçalat els 
darrers cinc anys.
A partir d’ara, Emma Torrentó i Sergi Gras, Adminis-
trador gros i petit respectivament, seran els respon-
sables juntament amb la resta del seu equip de portar 
les regnes del Patronat. Un dels principals objectius 
del seu mandat és la celebració dels 450 anys del 
Patronat el 2023. Molts encerts i bona feina!



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 4 (19 h): Pel poble. Dimarts 5 (18 h): Pel poble.
Divendres 8 (18 h): Lluís Vernis Cadellans.
Frederic Sánchez Garlandi.  Antoni Sánchez Redondo.
Dissabte 9 (20 h): Josep Flores Xuriguera.
Diumenge 10: a les 9 h, Pau Pla. Filomena Roca;
a les 11 h, Confrares difunts del Roser.

> Festa Major de Sant Martí de Tours
El proper dilluns 11 de novembre celebrarem amb 
solemnitat la Festa de Sant Martí de Tours, patró de la 
nostra parròquia i del nostre poble. Enguany a la nostra 
Festa Major hi unim la commemoració del 475è ani-
versari de la consagració del nostre temple parroquial.
A les 11 h del matí tots som convidats a l’ofici solemne, 
que serà presidit pel nostre rector. Mn Pere Bellvert 
pronunciarà l’homilia. Els cants seran a càrrec del Cor 
Aloc amb l’acompanyament de la Cobla Maravella. En 
acabar tots podrem cantar els Goigs de Sant Martí tot 
honorant el nostre patró. Com és costum, Ràdio Arenys 
de Munt retransmetrà l’ofici en directe.

> Confraria de la Mare de Déu del Roser
El diumenge 6 d’octubre, els confrares van fer els seus 
donatius i van recollir-se 630 €, que serviran per a les 
intencions al llarg de tot un any pels confrares difunts, a 
més del manteniment de l’altar de la Mare de Déu del 
Roser i el temple. Recordem que qui vulgui apuntar-se a 
la Confraria ho pot comunicar a la Parròquia.

> Col·lectes 
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 445,40 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria per arreglar el cor parroquial i la cal·lefacció del 
casa-let amb un cost total de 6.300 €.
+ Diumenge que ve, col·lecta extraordinària de Germa-
nor, Dia de l’Església Diocesana. Moltes gràcies!

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 4: NO hi ha missa.

Dimarts 5 (19 h): Francesc Fita Marull.

Dimecres 6 (19 h): Maria Gràcia Villar (aniversari).

Dijous 7 (19 h): Família Badia-March.

Divendres 8 (19 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 9 (19 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

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

a les 12.15 h, Esposos Salvador Barangé Corbera
i Maria Salvañá Planas.

> Visita pastoral del bisbe Francesc
Com a continuació de les trobades que el bisbe Fran-
cesc va dur a terme del 10 al 13 d’octubre amb motiu 
de la seva visita pastoral, el dimecres que ve, 6 de 
novembre, el nostre bisbe visitarà les comunitats de 
religioses següents: Filles del Cor de Maria, a la Resi-
dència Vil·la Betània (16 h) i Filles de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül, al Complex Maricel (17 h).

> Celebracions especials
Missa a l’asil Torrent: divendres que ve, 8 de novem-
bre, a les onze del matí (11 h).

> Col·lectes 
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 559 €.
+ Diumenge que ve, col·lecta extraordinària de Ger-
manor, Dia de l’Església Diocesana. Moltes gràcies!

> Intenció del Sant Pare (novembre 2019)
El Sant Pare encomana a l’Apostolat de l’Oració, per a 
aquest novembre, la següent intenció per a la pregària:
- Perquè en el Pròxim Orient, on els diferents compo-
nents religiosos comparteixen el mateix espai de vida, 
neixi un esperit de diàleg, trobada i reconciliació.

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
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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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