
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 ens proposa un diàleg, el que es realitza 
entre Jesús i el diable. Un diàleg que no porta enlloc 
perquè un dels dos que dialoga ho fa des de 
l’egoisme, des del desig de fer que l’altre faci la seva 
voluntat, amb el desig de fer que una persona de bé 
acabi fent el mal. I això no és un veritable diàleg. 
Perquè el diable, en aquest diàleg, no fa res més que 
posar en dubte la identitat de l’altre: Si ets Fill de 
Déu...? Per això Jesús li diu, al final: «Vés-te’n d’aquí 
Satanàs». Sí, vés-te’n perquè amb tu és impossible 
construir res, vés-te’n perquè no acceptes la meva 
identitat. Vés-te’n perquè no vull allunyar-me de Déu.
En aquest temps de Quaresma, nosaltres també 
hauríem de veure a què hauríem de dir «Vés-te’n» de 
les nostres vides per començar a viure veritablement 
a la presència de Déu i poder començar un veritable 
diàleg amb Déu, tal com el que ens diu el Papa 
Francesc en el seu missatge de Quaresma d’enguany: 

«És saludable contemplar més a fons el Misteri pas-
qual, pel qual hem rebut la misericòrdia de Déu. 
L’experiència de la misericòrdia, efectivament, és 
possible només en un cara a cara amb el Senyor 
crucificat i ressuscitat que em va estimar i es va lliurar 
per mi. Un diàleg de cor a cor, d’amic a amic. Per això 
la pregària és tan important en el temps quaresmal. 
Més que un deure, ens mostra la necessitat de corres-
pondre a l’amor de Déu, que sempre ens precedeix i 
ens sosté».
No us sembla bonic? A nosaltres, doncs, de triar amb 
qui volem dialogar. Si volem dialogar contínuament 
amb el mal que ens nega la identitat i ens vol fer 
desaparèixer, o si volem dialogar amb el bé, que és un 
diàleg que em respecta, m’estima i vol la meva plena 
realització. Redescobrim de nou a Déu en la força de 
la pregària i experimentem de nou el seu amor en el 
nostre cor. 

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: UN VERITABLE DIÀLEG
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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 i dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda (18.30 h).

> Rés del Via Crucis
Divendres, a 2/4 de 7 de la tarda (18.30 h).

> Intencions de la setmana
Dilluns 2 (19 h) i dimarts 3 (18 h): Pel poble.
Divendres 6 (18 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Dissabte 7 (20 h): Francisco Martínez (20è aniversari).
Diumenge 8:
a les 9 h, Jaume Missé Torras. Francisca Soler Castañer;
a les 11 h, Gaspar Casals.  Vicenta Brecha.
Maria Teresa Mas Torras. Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
· Difunts:
Joan Graupera Costa, d’Arenys de Munt, als 67 anys.
Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics.

> 72a Romeria Parroquial a Montserrat
Recordem que enguany està prevista del divendres 5 al 
dilluns 8 de juny.
Preus: Cel·la: 4 dies/122 € - 3 dies/80 € - 2 dies/63 €.
Estudi: 4 dies/115 € - 3 dies/74 € -  2 dies/57 €.
El dies per fer la inscripció són: els dilluns 9 i 16 de 
març,  d’11 a 13 h,  al Casalet Parroquial.

> Col·lectes 
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 401,20 €.
+  Aquest diumenge, primer diumenge de mes, col·lecta 
extraordinària per a les obres.
De les anteriors obres, pendent per pagar: 158,59 €.
Actualment cal finançar les reparacions de manteniment 
d’alguns desperfectes ocasionats pel temporal per pro-
blemes de filtracions d'aigua: 1.300 €. 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
Dimarts 3 (19 h):  Per la vila.
Dimecres 4 (19 h): Família Badia-March.
Dijous 5 (19 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 6 (19 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 7(19 h): Assumpció Coderch Niella.
Diumenge 8: a les 10 h, per la vila;
a les 12.15 h,  Andreu Guri i Sala.

> Moviment parroquial
· Baptismes:
Pol Martínez Fernández, fill de Juan-José i Marina.
Felicitats, i benvingut a la colla dels amics de Jesús.
· Difunts:
Amparo Portús Llatas, d’Arenys de Mar, als 80 anys. 
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Celebracions especials
Missa a l’asil Torrent: divendres que ve, 6 de març, pri-
mer divendres de mes, a les onze del matí (11 h).

> 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 Pastoral: dimecres 4 de març, a les 21.30 h.
Consell Econòmic: dimarts 17 de març, a les 21.30 h.

> Col·lectes 
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 472 €.
+ Aquest diumenge, primer diumenge de mes,  col·lec-
ta extraordinària per a les obres del temple. Gràcies!

> Intenció del Sant Pare (març 2020)
El Sant Pare encomana a l’Apostolat de l’Oració, per a 
aquest març, la següent intenció per a la pregària:
- Resem perquè l’Església a la Xina perseveri en la 
fidelitat a l’Evangeli i creixi en unitat.
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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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