
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 parla de la Transfiguració de Jesús. 
És cert que moltes vegades, des de la nostra racio-
nalitat, aquesta escena, com moltes altres escenes dels 
evangelis, ens poden costar d’entendre. I ens costen 
perquè, potser, no hem fet almenys dos passos previs. 
El primer pas seria saber-nos situar 2000 anys enrere, 
i veure a aquells primers apòstols, que no tenien ni els 
mitjans ni la formació que tenim avui, i que havien 
d’explicar un fet extraordinari com ho era, per a ells, 
la trobada amb Jesús de Natzaret, el Fill de Déu. I el 
segon pas, és no oblidar que, quan els evangelistes ho 
posen per escrit, volen anar molt més enllà d’un fet 
viscut, per ajudar a les generacions de cristians que 
vindran, a reviure aquell fet en la seva vida. No volen 
escriure un llibre d’història del passat, sinó paraules 
vives per al present. 
I així, des d’aquesta perspectiva, ens n’adonarem que 
l’evangeli d’avui és l’intent de Jesús d’animar als seus 
deixebles en un moment de gran dificultat. Els hi ha 
acabat de dir que l’agafaran i el mataran, i ha vist en 
ells la por. I per això puja a una muntanya ben alta i els 

mostra la seva veritable identitat i els diu: «Aixequeu-
vos, no tingueu por». No podria ser aquesta la frase 
que ens arribés avui a tots nosaltres? No podríem de 
nou fixar els ulls en Jesús que ens diu, senzillament, 
confieu en mi, no tingueu por?
La frase que podria resumir la xerrada que vam fer 
dijous passat, en l’ocasió dels 475 anys de la consa-
gració del nou temple d’Arenys de Munt, però que 
serveix per a totes les parròquies del nostre bisbat de 
Girona. El desig de dir: no tingueu por, perquè venim 
de lluny, amb un gran passat i anirem lluny, amb un 
gran futur. Però per fer-ho ens cal prendre consciència 
d’aquest present. No serveixen les nostàlgies del pas-
sat, ni els mals auguris del futur. Només serveix aquest 
present preciós que és el moment ideal per fer pre-
sent el Crist enmig del nostre món. Només ens cal 
que ens ho creiem de veritat, que posem a Jesús de 
nou al centre de les nostres vides, i escoltem la veu de 
Déu que diu: «Aquest és el meu fill, el meu estimat, en 
qui m’he complagut».

Mn. Joan Soler i Ribas

1a sessió de formació de l’Arxiprestat
Amb el títol “Com dir i explicar als altres perquè crec 
en Déu”, a cura de Mn. Joan M. Amich, dilluns passat 
van començar les sessions de formació que han orga-
nitzat els arxiprestats de la Tordera i el Maresme per 
al temps quaresmal d’enguany. La Biblioteca Vall d’Alfa-
tà de Santa Susanna va omplir-se per iniciar la primera 
de les quatre trobades d’aquest mes de març.

Història i espiritualitat dels 475 anys
Dins dels actes de celebració del 475è aniversari de la 
consagració de la nova església de Sant Martí d’Arenys 
de Munt, el dijous 5 de març a les vuit del vespre, 
nombrosos arenyencs van fer-se presents al temple 
parroquial per escoltar la xerrada “Dimensió històrica 
i espiritual d’aquests 475 anys”, a càrrec de Gaspar 
Casals i  de Mn. Joan Soler.

ESCLETXES: NO TINGUEM POR
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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 9 (19 h): Pel poble.
Dimarts 10 (18 h): Pare Just M. Llorens.
Divendres 13 (18 h): Pel poble.
Dissabte 14 (20 h): Família Maynegre-Rigau.
Diumenge 15: a les 9 h, pel poble;
a les 11 h, Pere i Lourdes Puig Rifà.
Confrares difunts del Roser.

> Quaresma 2020 - Sessions de formació
La propera xerrada formativa serà aquest dilluns 9, a 
Santa Susanna, a les 9 h del vespre, a càrrec de Mn. Joan 
M.  Amich. Pel transport només cal comunicar-ho a la 
Parròquia, se surt a un quart de 9 h del vespre.
> Consell Parroquial 
Aquest dimecres que ve, dia 11 de març, a les 8 h del 
vespre, es reunirà el Consell Parroquia, per tractar 
diferents afers de la nostra Parròquia.

> 20 anys de l’Associació de Puntaires
Verge del Remei d’Arenys de Munt
El diumenge 15 de març, aquesta associació de puntaires 
participarà a la missa de les 11h en acció de gràcies pel 
20è aniversari de l’entitat.

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

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

> Intencions de la setmana
Dimarts 10 (19 h):
Xavier Campos García (1r aniversari).
Dimecres 11 (19 h):
Andreu Guri i Sala. Família Badia-March.
Dijous 12 (19 h):
Joan Roig Rovira (5è aniversari).
Divendres 13 (19 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 14 (19 h): Per la vila.
Diumenge 15:
a les 10 h, Edesio Javier Fernández (2n aniversari).
Família Javier-Fernández. Família Castro-Pisos;
a les 12.15 h, Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

> Moviment parroquial
· Baptismes: Marco Gandolpho Garcia, fill de Mauro-
Augusto i Laura.
Felicitats, i benvingut a la colla dels amics de Jesús.
· Difunts:
Francisco Ruiz Ramos, de Motril (Granada), als 96 
anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de 
pau i esperança els familiars i amics.

> Quaresma 2020 - Sessions de formació
Títol 2a sessió: “En Déu hi puc creure tot sol...
Quina necessitat tinc de l’Església, dels altres?”.
Ponent: Mn. Joan M.  Amich.
Dia i hora: Dilluns 9 de març del 2020, a les 21 h.
Lloc: Biblioteca Vall d’Alfatà de Santa Susanna.
Punt i hora de sortida: Calisay, a les 20.15 h.

> Col·lecta 
Col·lecta extraordinària del diumenge passat per a les 
obres del temple: 615 €. Moltes gràcies!
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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 o a hores convingudesAbans de les misses o a hores convingudesAbans de les misses 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:
Col·lecta del diumenge passat: 607,16 €.
Amb aquesta col·lecta s’ha acabat de finançar el cost 
de les obres del cor del temple i del Casalet Parro-
quial. I ja s’ha començat a recollir pel pagament de les 
reparacions de manteniment pels desperfectes pro-
duïts pel temporal del mes de gener.
Resta pendent: 851,43 €. Moltes gràcies!
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