
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 Jesús vol sorprendre de nou a la humanitat. Ell 
que és el Fill de Déu. Ell que ha vingut a restablir el 
nou poble d’Israel amb els 12 apòstols, es troba sol, 
assegut al pou de Jacob, el pare de les 12 tribus 
d’Israel. El significat és molt profund, perquè en 
aquesta escena, condensada al voltant de l’aigua de la 
vida, hi ha tota la història del poble d’Israel, de l’Antic 
i del Nou Testament. I és en aquesta escena quan Jesús 
veu arribar una dona samaritana, que representa la 
figura del qui està cridat a formar part del nou poble 
d’Israel. La figura de tots els exclosos de la societat. I 
per això Jesús es dirigeix a ella i li diu:  «Dona’m 
aigua». Quina necessitat en tenia Jesús? Cap. No havia 
estat 40 dies al desert? ¿No podia aguantar ara unes 
hores sense beure, fins que arribessin els deixebles? I 
tant que podia, però allò que importava a Jesús, en 
aquest moment, era obrir una escletxa en el cor 
d’aquella dona, obrir un espai de comunicació, apropar 
la paraula de Déu als qui se n’havien allunyat. I com ho 
fa? Doncs mostrant a l’altre que també té necessitat 

d’ell. I aquesta és la grandesa d’aquest evangeli, perquè 
mostra el veritable camí de l’evangelització. Davant la 
pregunta insistent de com ho hem de fer per portar 
l’evangeli al món d’avui, Jesús ens dona la clau en 
aquest evangeli. Ho hem de fer des de la simplicitat, 
exposats a les dificultats del món, asseguts als marges 
dels camins, i dient a l’altre: «Dona’m aigua», o sigui: 
«Tinc necessitat de tu». Serà aleshores quan l’altre, 
obrint-nos el cor, ens mostrarà les seves ferides, 
potser ocasionades per nosaltres: «Tu, un jueu, em 
demanes aigua a mi, una dona samaritana?». Serà el 
moment propici per a començar a oferir-li l’aigua de la 
vida. Serà el moment propici per a tornar a comen-
çar. Recuperem la simplicitat en les nostres activitats, 
escoltem i acceptem les crítiques que ens fan els qui 
s’han allunyat de l’església, diguem-los que els 
necessitem i tornem a començar una nova etapa en la 
nostra comunitat. Perquè vivim en un món que està 
assedegat de Déu, i nosaltres tenim l’aigua de la Vida.

Mn. Joan Soler i Ribas

Atenent-nos a la normativa i a les indicacions de les 
autoritats, i per tal de disminuir el risc de contagi, les 
nostres parròquies han pres les mesures següents:
- Totes les activitats programades (catequesis, trobades 
de grups, xerrades quaresmals, etc.) queden suspeses 
fins que el govern torni a donar l’ordre de reprendre 
les activitats amb normalitat.
- Les celebracions de l’eucaristia se celebraran com 
ho hem fet habitualment, els mateixos dies i hores 
com fins ara, extremant les condicions higièniques, 
però posant-nos confiadament en mans del bon Déu. 
És en moments de dificultat, tant individuals com col-
lectius que cal augmentar més la pregària.
- En la celebració de les exèquies s’intentarà participar 
només en la dels familiars i amics més propers, evitant 
les grans aglomeracions.
- Per a la resta de sagraments es parlarà amb les 
persones afectades per veure com resoldre cada cas 
en particular.
- Les persones que participen regularment a l’euca-
ristia i que no hi poden venir però desitgen rebre la 
comunió, ens ho poden comunicar i els anirem a salu-
dar a les seves cases.

Les nostres esglésies romandran obertes perquè tots 
vosaltres en un moment o altre del dia pugueu venir i 
demanar al Senyor que ens ajudi en aquests moments 
de gran complexitat social.
Seguirem en tot moment les informacions de les nos-
tres autoritats per anar aplicant les normes generals 
per al bé de tots.

Preguem per les víctimes i afectats pel coronavirus.
Per tot el personal mèdic i d’infermeria.

Perquè es trobi ben aviat el remei per combatre
aquesta pandèmia. Que el Senyor ens hi ajudi.

SITUACIÓ DEL CORONAVIRUS

ESCLETXES: TINC NECESSITAT DE  TU
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NOTA DEL VICARI GENERAL 
DEL BISBAT DE GIRONA

Pel que fa a les misses, és aconsellable que les 
persones malaltes, grans, afeblides o amb risc 

potencial, i els qui conviuen amb elles o en tenen 
cura, s’abstinguin en el possible d’acudir a la 

celebració de les eucaristies, tant dominicals com 
diàries. Durant aquest període inusual i 

extraordinari, sembla indicat per a aquestes 
persones seguir la retransmissió de la missa             

a través de la televisió/ràdio/internet.



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 16 (19 h): Enriqueta Lladó Parer-Fares.
Salvador Rossell Tremoleda. Miquel Masramon.
Dimarts 17 (18 h): Salvador Marquès Colomer.
Divendres 20 (18 h): Francisco Majó Riera.
Dissabte 21 (20 h): Família Borrell-Terra.
Josep Torrent i Rosa Torrent. Domingo Parera Girona.
Socis difunts del Centre Moral.
Diumenge 22:
a les 9 h, pel poble;
a les 11 h,  Alfons i Consol Molons Candela.
Josep Vila. Rosa Castañé. Confrares difunts del Roser.

> Vida Creixent - Pregària de Taizé
Aquest dilluns es faria la trobada mensual del grup, però 
queda suspesa. I també aquest mes s’ha suspès la pregà-
ria mensual de Taizé.

> Quaresma 2020 - Sessions de formació
La xerrada formativa d’aquest dilluns 16, a Santa Susan-
na, ha estat ajornada per més endavant.

> Col·lectes 
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 338,93 €.
+ El cap de setmana que ve, col·lecta extraordinària “Dia 
del Seminari 2020”. 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

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

> Intencions de la setmana
Dimarts 17 (19 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 18 (19 h):
Família Salbanyà-Filbà. Família Benet-Cantó.
Dijous 19, Solemnitat de Sant Josep (19 h):
Josefa Salicrú Vila. Pepita Sellés.
Josep Saurí i Josep Maria Saurí.
Josep Maria Alonso Soler. Manuel Avilés Dueñas.
Divendres 20 (19 h):
Santiago Ferré Martí. Mª Ángeles Ferré Martí. 
Antonio Corró Domènech. Santiago Ferré Pedret.
Lolita Martí Mateu. Rosa Dasca Cariteu. 
Augusto Algueró Algueró.  Augusto Algueró Dasca.
Dissabte 21 (19 h): Rosa Bargalló i Josep Saurí.
Diumenge 22:
a les 10 h, Manuel Capel Martínez;
a les 12.15 h,  Andreu Guri i Sala. Família Badia-March.

> Moviment parroquial
· Difunts:
Maria Muns Gili, d’aquesta, als 86 anys.
Maria Antònia Valls Costa, d’aquesta, als 87 anys.
Antonio López Onofre, de Lorca (Múrcia), als 84 anys.
Maria Esperança Vidal Formentí, d’aquesta, als 98 anys.
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

> Quaresma 2020 - Sessions de formació
La xerrada formativa d’aquest dilluns 16, a Santa Su-
sanna, ha estat ajornada per més endavant.

> Col·lectes 
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 482 €.
+ El cap de setmana que ve, col·lecta extraordinària 
“Dia del Seminari 2020”. 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
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