
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 l’evangeli és ben bonic i és molt clar: “Vosaltres 
sou la sal de la terra. (...) Vosaltres sou la llum del 
món. Resplendiu davant la gent. Llavors, en veure el bé 
que heu obrat, glorificaran al vostre Pare del cel». I 
tant, que sí! Això és ser cristià. Ens compliquem la vida 
amb mil i una raons i arguments per explicar el què 
creiem, i Jesús ens diu, senzillament: doneu gust a la 
vida dels altres i poseu llum a les foscors dels nostres 
cors i del nostre món. ¿No és aquesta una bonica 
vocació per a tots nosaltres? ¿Per què hem de conti-
nuar construint una societat tan materialista, tan enfo-

cada a fer coses que siguin productives? ¿No podem 
aturar el pas i adonar-nos que la vida és limitada, i que 
moltes vegades l’estem llençant perquè no n’hem 
descobert el sentit? Jesús ens ho diu, una vegada més: 
De què serveix la vida, si no la viviu segons la voluntat 
de Déu? O sigui, una vida viscuda des de l’Amor. És el 
que ens ha dit la primera lectura: “Comparteix el teu 
pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres 
vagabunds, si algú no té roba, vesteix-lo; no els defu-
gis, que són germans teus”. Llavors, en veure el bé que 
heu obrat, glorificaran al vostre Pare del cel.

Mn. Joan Soler i Ribas

Aquesta setmana a Arenys de Munt (divendres 14, a 
les 17 h), i en una data posterior a Arenys de Mar, 
celebrarem de nou la unció dels malalts en comunitat. 
Ens cal recuperar de nou aquest bonic sagrament, que 
s’havia anat desdibuixant en els darrers temps en les 
nostres comunitats. En les orientacions doctrinals i 
pastorals dels nostres bisbes ens van dir: «És molt 
aconsellable, almenys alguna vegada l’any, i sempre que 
sigui possible, la celebració comunitària i col·lectiva de 
la unció dels malalts que han d’ajudar a canviar la 
mentalitat i a separar la unció dels malalts de l’extre-
ma unció. Perquè la unció dels malalts és el sagrament 
específic de la malaltia i no de la mort, i està orientat 
de cara a la salut i al restabliment del malalt o de l’es-
perança en l’ancià. Així, aquest sagrament ha de poder 
preparar el malalt per a la seva reintegració a al vida 
ordinària. I l’ancià, que pot viure aquest moment de 
pèrdua de forces o de facultats, de pèrdua d’autonomia 

o de memòria, amb aquest sagrament ha de recuperar 
l’obertura a Déu i als altres i evitar el perill de tancar-
se en si mateix”.
Us convidem, doncs, a tots, a venir a celebrar aquest 
sagrament. I aquells a qui les forces no els hi permetin 
de venir, quedem a la vostra disposició per a venir a 
les vostres llars el dia que ens ho demaneu.

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA UNCIÓ DELS MALALTS

ESCLETXES: SAL I LLUM DEL MÓN
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Reunió anual de responsables de romeries a Montserrat
El dilluns 25 de gener es va celebrar, a Montserrat, la 
trobada anual de responsables de romeries.
El Pare Abat, Josep M. Soler, va donar la benvinguda i 
va fer la salutació.  A continuació, la presentació de les 
propostes i activitats pastorals van anar a càrrec el 
rector del Santuari, el Pare Joan M. Mayol.
El lema d’enguany és “Sou feliç, Verge Maria” fent 
referència a la felicitat de la Mare de Déu, i que és una 
crida a tots a seguir el camí que ella ha fet. I per fina-
litzar, Josep Altayó, gerent de l’empresa LARSA, va 
donar informació sobre l’allotjament i altres aspectes 
que afecten a l’organització dels pelegrinatges.
En representació de la romeria de la Parròquia de 
Sant Martí d’Arenys de Munt hi van assistir cinc per-
sones, entre les quals el nostre rector, Mn. Joan.



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 a 2/4 de 7 de la tarda (18.30 h). Dimarts a les 4 
de la tarda (16 h), al santuari de Lourdes de Sobirans.

> Intencions de la setmana
Dilluns 10 (19 h) i dimarts 11 (18 h): Pel poble.
Divendres 14 (17 h): Pel poble.
Dissabte 15 (20 h):
Miquel Masramon. Família Horta-Cruañas.
Diumenge 16: a les 9 h, pel poble;
a les 11 h, Maria del Remei Missé Soler.
Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
· Difunts:
Remei Marpons Colomer, d’Arenys de Munt, als 59 anys.
Maria Teresa Mas Torras, d’Arenys de Munt, als 88 anys.
Preguem per elles i encomanem-les al Senyor.

> Festa de la Mare de Déu de Lourdes
Aquest dimarts, 11 de febrer, a les 4 de la tarda (16 h) es 
resarà el Rosari al Santuari de la Mare de Déu de 
Lourdes de Sobirans, i es pregarà especialment per a  
tots els malalts.

> Unció dels malalts
El divendres 14 la missa se celebrarà a les cinc de la 
tarda (17 h), en la qual s’administrarà el Sagrament de la 
Unció dels Malalts. Tots hi som convidats!

> Col·lecta 
Aquest cap de setmana, col·lecta extraordinària amb 
motiu de la Jornada de Mans Unides. 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 10: NO hi ha missa.

Dimarts 11 (19 h): Família Badia-March.

Dimecres 12 (19 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Dijous 13 (19 h): Per la vila.

Divendres 14 (19 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 15 (19 h):
Miguel Muzas Sánchez (aniversari).
Miguel Muzas Pulido. Xavier Colomer March.
Assumpció Matas Mora.

Diumenge 16:
a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Zenon Abadal Borrell (21è aniversari).

> Moviment parroquial

· Difunts:
Laura Ayala Vallespí, d’Arenys de Mar, als 57 anys.
Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics.

> Celebracions especials

- Festa de la Mare de Déu de Lourdes: dimarts 11 de 
febrer, a la gruta del Parc de Lourdes d’Arenys de 
Mar, a 2/4 de cinc de la tarda (16.30 h), pregària ma-
riana. En acabar, xocolatada i coca per a tothom.

> Col·lectes 

+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 531 €.
+ Aquest cap de setmana, 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.
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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: 512,61 €.
Donatiu: 400 €.
Imports: 6.141,41 € (recollit)  ⁄  158,59 € (pendent).
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