
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,
Avui Josep i Maria presenten Jesús al Temple de 
Jerusalem, com ho feien totes les parelles del seu 
temps. I aquest senzill acte que no seria res més que 
un ritu, es converteix en una font de vida i de llum, 
perquè Jesús omple de vida els rituals que podrien 
semblar buits de significat, transformant aquesta 
senzilla celebració en la gran trobada entre Déu i el 
seu poble. Un Déu que es presenta infant, vulnerable, 
pobre i depenent. Depenent de Maria, que l’ha de dur 
en els seus braços, depenent de Josep que aporta 
l’ofrena d’una família pobre, i depenent del sacerdot 
que l’acollirà i el beneirà. I davant d’aquest Déu fet 
home i d’aquesta parella de joves pares, ens hi trobem 
a una parella de persones grans, com son Simeó i 
Anna. Dues persones que no volien morir sense haver 
vist el Salvador. Dues persones que havien guardat en 
el seu cor tota l’esperança. Dues persones que fan de 

lligam de la tradició entre el món antic que repre-
senten i el món nou que neix en Jesús.  Us n’adoneu? 
D’això es tracta avui! D’una banda nosaltres també 
hem de ser capaços de transformar els nostres ritus 
en veritables espais de vida i de trobada amb Déu. 
D’altra banda, també hem de tornar a omplir els 
nostres cors de l’esperança que ve de Déu. I, final-
ment, també hem de ser capaços de ser el lligam de la 
fe entre les generacions que ens han precedit i les 
generacions que vindran. 
Avui també celebrem la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada, que porta com a lema: “La vida consa-
grada amb Maria, esperança d’un món sofrent”.
Preguem incessantment perquè no faltin nois i noies 
que, enamorats del Crist, es posin a servir-lo com ho 
va fer Maria, duent esperança en el nostre món que 
tanta necessitat té de Déu.

Mn. Joan Soler i Ribas

JORNADA MUNDIAL
DE LA VIDA CONSAGRADA 2020

Senyor,  Vós heu volgut que la Verge Maria
brilli en la vostra Església

com a senyal d’esperança segura;
concediu a tots els qui pateixen de trobar

en ella alè i consol,
i concediu a tots els qui heu consagrat

amb la unció espiritual que,
encesa sempre la llàntia de la fe i de la caritat,

s’associïn a la Mare de la santa esperança,
us serveixin sense defallir a Vós i al vostre poble,

i el seu testimoniatge de vida evangèlica i d’amor fratern
animi els qui desesperen de la salvació

amb una nova esperança.

BENEDICCIÓ DE SANT ANTONI ABAT
A ARENYS DE MUNT
El diumenge 26 de gener es va celebrar la festa de 
Sant Antoni Abat a Arenys de Munt.
La benedicció d’animals es va fer a les dotze del 
migdia, a la Riera, davant de la plaça de l’Església, du-
rant els tradicionals Tres Tombs.
Enguany, va ser Mn. Prosper Lare Bartche, el nostre 
vicari, qui va beneir els animals de companyia i també 
els cavalls i carruatges.

ESCLETXES: CORS D’ESPERANÇA
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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
Dilluns, dimarts i divendres, a 2/4 de 7 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 3 (19 h) i dimarts 4 (18 h): Pel poble.
Divendres 7 (18 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Dissabte 8 (20 h): Pel poble.
Diumenge 9: a les 9 h, Gregori Costa Trias (aniversari);
a les 11 h, Maria del Remei Missé.
Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
· Difunts:
Marina Roca Gaspart, d’Arenys de Munt, als 94 anys.
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Festa de la Mare de Déu de Lourdes
El dimarts 11 de febrer, a les 4 de la tarda, es resarà el 
Rosari al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes de 
Sobirans i es pregarà especialment per tots els malalts.
El divendres 14 la missa se celebrarà a les 5 de la tarda, 
en la qual s’administrarà el Sagrament de la Unció dels 
Malalts.  Tots hi som convidats!

> Col·lectes 
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 372,72 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria per a les obres del temple i del Casalet:
Arranjament del cor parroquial i de la calefacció del 
Casalet. Pendent per pagar: 1.071,20 €. 
+ Diumenge que ve, col·lecta extraordinària amb motiu 
de la Jornada de Mans Unides. 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.

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 4 (19 h): Per la vila.
Dimecres 5 (19 h):  Andreu Guri i Sala.
Dijous 6 (19 h): Intenció particular.
Divendres 7 (19 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 8 (19 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Diumenge 9:
a les 10 h, Esposos Antoni Portús Llatas i Lucía Moneo 
Ruiz; a les 12.15 h, Família Badia-March.

> Moviment parroquial
· Difunts:
Maria Mons Ribas, d’Arenys de Mar, als 84 anys.
Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de pau       
i esperança els familiars i amics.

> Reunions consells parroquials
Atenent al bé pastoral i de les necessitats de la comu-
nitat catòlica d’Arenys de Mar, els consells parroquials 
es reuneixen un cop al mes a la rectoria.
Consell Econòmic: dilluns 3 de febrer, a les 21.30 h.
Consell Pastoral: dimecres 5 de febrer, a les 21.30 h.

> Celebracions especials
Missa a l’asil Torrent: divendres que ve, 7 de febrer, pri-
mer divendres de mes, a les onze del matí (11 h).

> Col·lectes 
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 501 €.
+ Diumenge que ve, col·lecta extraordinària amb mo-
tiu de la Jornada de Mans Unides. Moltes gràcies!

> Intenció del Sant Pare (febrer 2020)
El Sant Pare encomana a l’Apostolat de l’Oració, per a 
aquest febrer, la següent intenció per a la pregària:
- Perquè el clam dels germans migrants, víctimes del 
trànsit criminal, sigui escoltat i considerat.

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 55 34 66
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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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