
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,
Un any més, Sant Martí, el nostre sant patró d’Arenys 
de Munt, ens convoca a celebrar la nostra Festa 
Major. Però també, una vegada més, els nostres polítics 
ens convoquen a eleccions, que gairebé s’han conver-
tit en una cita anual.
I tot pensant en els dos fets me n’adonava que tant la 
nostra Festa Major com les eleccions tenen un punt 
en comú: es tracta de fer una elecció. Elegir vol dir 
que, teòricament, hi ha unes propostes que són defen-
sades per uns individus i que hem de triar les que 
s’apropin més o menys al nostre pensament. Això vol 
dir que, depenent de qui ho expliqui, de les situacions 
socials i històriques que vivim i també de les situa-
cions personals, a vegades en votem a uns o a uns 
altres, sempre segons la nostra consciència i després 
d’haver mirat quins són aquells partits que defensen 
més els nostres valors. I què ens passa després? 
Doncs que sovint en quedem defraudats. La Festa 
Major també celebra una elecció. En aquest cas l’elec-

ció que va fer la nostra comunitat cristiana de posar-
se sota el patronatge de Sant Martí, fa més de 1000 
anys, i per altra banda l’elecció que va fer el mateix 
Sant Martí de posar-se sota el guiatge de Jesús. Dues 
eleccions que no ens han defraudat mai. I aquesta és la 
diferència. Quan un posa la seva confiança en homes 
que són incapaços de salvar, neix la decepció. Però 
quan hom posa la seva confiança en Déu, l’únic que 
salva, la seva vida esdevé preciosa.
Vinguem nombrosos, doncs, aquest dilluns, a celebrar 
junts la nostra festa, tant els d’Arenys de Munt, com 
també els d’Arenys de Mar que vulguin venir a 
compartir aquest dia amb els seus germans, i en 
aquests moments d’incertesa recuperem de nou la 
centralitat de la nostra fe. Perquè tenir una fe sòlida i 
ben arrelada en una comunitat concreta ens pot 
ajudar a redescobrir un futur esperançat i tornar a 
cantar, amb veu ben noble: «Glòria sempre a Sant 
Martí!». Bona Festa Major!

Mn. Joan Soler i Ribas

CELEBRACIONS DE TOTS SANTS
I DELS FIDELS DIFUNTS
Els dies 1 i 2 de novembre, les nostres parròquies van 
celebrar la solemnitat de Tots Sants i la commemo-
ració de Tots els Fidels Difunts.
A Arenys de Mar, la missa a la Capella de la Pietat del 
cementiri va dur-se a terme el dia 1, i a Arenys de 
Munt la celebració al cementiri va fer-se el dia 2 (foto-
grafia del damunt).
Totes dues celebracions van comptar amb la parti-
cipació de nombrosos fidels.

CADENA DE PREGÀRIA
PER LES VOCACIONS
En aquest mes de pregària per les vocacions organit-
zades a tots els bisbats de Catalunya, les nostres 
parròquies també hi volen prendre part. Així a la par-
ròquia d’Arenys de Mar, el dimarts 12 de novembre, 
de 18.30 a 19 h, abans de la missa, farem la pregària 
vocacional, seguida d’una missa per les vocacions, i el 
proper 22 de novembre a Arenys de Munt, a les 18 h 
celebrarem la missa per les vocacions i a les 18.30 fins 
a les 19 h el rosari vocacional. Hi esteu tots convidats! 

ESCLETXES: ELECCIONS I SANT MARTÍ
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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
Dimarts i divendres, a 2/4 de 7 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 11, Solemnitat de Sant Martí (11 h):
Martí Colomer March.  Josep Colomer Valls (aniversari).
Martí Casademunt Majó. Martí Colomer Fontbona.
Rosa Umbert Missé. Dimarts 12 (18 h): Pel poble.
Divendres 15 (18 h): Jaume Puig Rifà.
Joan Recolons Bigorra. Maria Cucurull Colomer.
Xavier Colomer Matas. Dissabte 16 (20 h): Pel poble.
Diumenge 17: a les 9 h, pel poble;
a les 11 h, Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
· Difunts: Antònia Bellvehí Colomer, d’Arenys de Munt, 
als 95 anys. Maria Marquès Colomer, d’Arenys de Munt, 
als 95 anys. Preguem per elles, descansin en pau.

> Festa Major de Sant Martí de Tours
Recordem que enguany a la nostra Festa Major hi unim 
la commemoració del 475è aniversari de la consagració 
del nostre temple parroquial.
- Ofici Solemne de Sant Martí:
Dilluns 11 de novembre, a les 11 del matí, ofici solemne 
venerant i pregant el nostre patró, Sant Martí de Tours.
Mn. Pere Bellvert, exrector, hi pronunciarà l’homilia.
- Concert de l’Escolania de Montserrat:
Divendres 15 de novembre, a les nou de la nit (21 h),
a la Sala Gran del Centre Moral d’Arenys de Munt.
> Col·lectes 
+ Avui, col·lecta extraordinària, Jornada de Germanor, 
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 11: NO hi ha missa.
Dimarts 12 (19 h): Esposos Jaume Bosch (aniversari) 
i Joaquima Cantallops.
Dimecres 13 (19 h): Per la vila.
Dijous 14 (19 h):
Andreu Guri i Sala. Família Badia-March.
Divendres 15 (19 h): 
Andreu Bertran Niell (aniversari).
Dissabte 16 (19 h):
Arturo Saurí Bargalló (aniversari).
Diumenge 17:
a les 10 h, Carme i Pepita Tàpias Xamaní;
a les 12.15 h, Santi Marín Sánchez (10è aniversari).

> Moviment parroquial
· Difunts:
Cristina González Fernández, de Cervantes (Lugo),
als 91 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna,
i ompli de pau i esperança els familiars i amics.

> Pregària vocacional
Dimarts que ve, 12 de novembre, de 18.30 a 19 h,
al temple parroquial de Santa Maria.
A continuació, missa per les vocacions.

> Col·lectes 
+ Col·lecta ordinària de Tots Sants: 356 €.
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 546 €.
+ Avui, col·lecta extraordinària, Jornada de Germanor, 
Dia de l’Església Diocesana. Moltes gràcies!

> Nota
Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic 
a l’adreça arenysvp@gmail.com.
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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

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
« Arranjament cor parroquial i calefacció Casalet».
Col·lecta del diumenge passat:  808,29 €.
Imports: 6.300 € (total)  ⁄  5.491,71 € (pendent).
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