
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, festa de la Santíssima Trinitat, no només ens 
aturem a contemplar aquest preciós misteri d’un Déu 
que és un i és tres a la vegada, sinó també a una 
parròquia que està cridada a ser imatge d’aquesta 
Trinitat en la mesura que mostra una comunitat unida 
per l’amor. Una unitat que no hem pogut viure físi-
cament aquests mesos, a causa del confinament, però 
sí que l’hem viscut de moltes altres maneres, entre 
elles per la solidaritat que heu mostrat, una vegada 
més, amb la parròquia.
Per això, des dels consells econòmics, volem agrair a 
totes aquelles persones que s’han interessat per saber 
com ho fèiem per pagar les factures i els compromi-
sos adquirits i han col·laborat a continuar endavant. 
Us ho agraïm de tot cor.
Sabem que viurem tots uns moments difícils, i per 
això ens va semblar, des de la parròquia que, durant 
aquests mesos havíem de prioritzar els donatius cap a 
Càritas o a d’altres entitats socials del nostre poble 
per ajudar a les famílies amb més necessitat.
Amb tot, la vida de la parròquia ha de tornar a la seva 
normalitat i per això, aquest primer diumenge de 

mes, reprenem les nostres col·lectes per obres, que 
demanen una certa urgència. D’una banda, a Arenys de 
Mar, tenim el problema dels nostres teulats, que 
necessiten d’una neteja a fons i que han de comptar 
amb la instal·lació d’unes línies de vida, que és tot un 
sistema de cablejat i d’escales que ha de permetre als 
operaris que hi treballaran, a partir d’ara, de fer-ho 
amb total seguretat. La primera part d’aquesta instal-
lació, juntament amb el preu dels operaris per a la 
neteja, té un cost de 6.500 €.
Per altra banda, a Arenys de Munt, arreglant unes 
filtracions d’aigua, vam descobrir que el teulat de la 
Capella del Remei està en un estat molt lamentable i 
que precisa d’una intervenció més que urgent, amb un 
pressupost d’uns 12.000 €.
Sabem que alguns, per la situació econòmica que 
viviu, no podreu ajudar, i ho entenem perfectament, i 
la parròquia continuarà al vostre costat pel que neces-
siteu. Però aquells pels quals la situació sigui més 
bona, us agrairíem la vostra col·laboració per conti-
nuar mantenint en bon estat els nostres temples par-
roquials. Moltes gràcies!

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: SOLIDARITAT PARROQUIAL
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Teulats de la Parròquia d’Arenys de Mar Capella del Remei d’Arenys de Munt



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 parroquial:
dilluns, a les 19 h, i divendres, d’11 a 13 h

> Intencions de la setmana
Dilluns 8 (19.30 h): Begonya López Salomón.
Dimarts 9 (19.30 h): Begonya López Salomón.
Divendres 12 (19.30 h): Begonya López Salomón.
Dissabte 13 (20 h): Begonya López Salomón.
Diumenge 14, Solemnitat del Corpus Christi:
a les 9 h, Begonya López Salomón;
a les 11 h, Confrares difunts del Roser.

> Col·lecta extraordinària d’obres
Aquest diumenge, primer diumenge de mes, i després 
d’aquest temps de confinament, reprenem les col·lectes 
extraordinàries d’obres per sufragar els projectes i les 
reparacions més imminents.
Tal com hem explicat a la pàgina anterior, el teulat de la 
Capella del Remei, amb un pressupost de 12.000 €, és la 
intervenció prioritària en aquests moments.
Per endavant, us agraïm el vostre donatiu generós!

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 parroquial:  de dimarts a dissabte, a les 18 h,
i cada dimecres, d’11 a 13 h

> Intencions de la setmana
Dimarts 9 (18.45 h):  Família Badia-March. 

Dimecres 10 (18.45 h): Begonya López Salomón.
Quim Mateu Rodríguez (5è aniversari).

Dijous 11 (18.45 h): Begonya López Salomón.

Divendres 12 (18.45 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 13 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.  

Diumenge 14, Solemnitat del Corpus Christi:
a les 10 h, Maria Verdura i Francesc Aresté;
a les 12.15 h,  Andreu Guri i Sala.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Manuel Ostios Ostios, de Teba (Málaga), als 68 anys.
Cristina Fané Otín, d’Arenys de Mar, als 42 anys. 
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics.

> Festa del Cos i la Sang de Crist
Amb motiu de la festa del Corpus Christi, diumenge 
que ve, després de la missa de les 12.15 h, s’obrirà el 
manifestador del retaule i es podrà fer una estona 
d’adoració i pregària.  Tothom hi és convidat!

> Col·lecta extraordinària d’obres
Aquest diumenge, primer diumenge de mes, i després 
d’aquest temps de confinament, reprenem les col·lec-
tes extraordinàries d’obres per sufragar els projectes i 
les reparacions més imminents.
Tal com hem explicat a la pàgina anterior, la neteja a 
fons dels teulats i la instal·lació d’unes línies de vida, 
amb un pressupost de 6.500 €, són les intervencions 
prioritàries en aquests moments.
Per endavant, us agraïm el vostre donatiu generós!

> 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 (de dilluns a divendres) Dissabte i vigílies Diumenges i festius

Arenys de Mar Parròquia 18.45 h (excepte dilluns) 18.45 h 10 h i 12.15 h

Caputxins 19.30 h 19.30 h 11 h i 19.30 h

Arenys de Munt Parròquia 19.30 h - dilluns, dimarts i divendres 20 h 9 h i 11 h


