
Vespres de la Mare de Déu
Enguany, arran de les mesures establertes pel corona-
virus, les Vespres de la solemnitat de l’Assumpció de la 
Mare de Déu van ser celebrades en comunitat, a 
l’església de Sant Martí d’Arenys de Munt, el divendres 
14 d’agost, a les 19.30 h, abans de la missa de la vígilia. 
Tal com hem dit, aquesta tradicional pregària mariana 
va traslladar el seu emplaçament habitual de la Gruta 
del Santuari de Lourdes de Subirans al temple parro-
quial per dur a terme un any més aquesta devocional 
celebració dels arenyencs. Aquest cop les Vespres van 
ser presidides per Mn. Prosper, el nostre vicari.

Sant Roc, Vot de Vila
El diumenge 16 d’agost, festa de Sant Roc, va celebrar-
se el Vot de Vila d’Arenys de Mar d’una manera pecu-
liar, però no per això menys especial. La situació de 
pandèmia generada pel Covid-19 va requerir un pro-
tocol específic elaborat per la Junta del Patronat de 
Sant Roc: ús de mascareta, control de temperatura, 
distància de seguretat, aforament limitat al temple, etc.
Així va ser possible fer l’ofrena i el cant dels goigs del 
matí, la cercavila pels carrers i l’Ofici solemne presidit 
pel bisbe Francesc amb la renovació del  Vot de  Vila.

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,
Com us deia la setmana passada, durant els propers 
suplements parroquials farem una mirada a la ins-
trucció pastoral sobre les Parròquies i la seva conver-
sió pastoral, per veure quins són els camins que hem 
de seguir. 
Així, el document vol posar de relleu la importància 
de la conversió pastoral per poder començar una 
nova etapa evangelitzadora que faci de les nostres 
parròquies veritables comunitats que impulsin la 
trobada amb el Crist. I aquí podríem tenir la primera 
pregunta per a tots nosaltres: Quan alguna persona 
s’acosta a la nostra parròquia, pot fer una veritable 
trobada amb el Crist? Som comunitat evangelitzadora?
I justament, per això, el Sant Pare ens diu: «Si alguna 
cosa ens hauria d’inquietar santament i preocupar la 
nostra consciència, és el fet que tants germans nostres 
visquin sense la força, la llum i el consol de l’amistat 
amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els 
sostingui, sense un horitzó de sentit i de vida». Per-
què, si us hi fixeu, aquest és el veritable sentit de la 
missió. Una parròquia que estigués contenta perquè 

té molta gent que participa dels sagraments, però que 
no sentís dolor per la quantitat de gent que no s’hi 
apropa, seria una parròquia morta, autoreferencial, i 
que no seria cristiana. Per això, en aquest primer punt 
del document, el Sant Pare acaba dient: «Més que la 
por a equivocar-nos, ens hauria de moure la por a 
quedar-nos tancats en les estructures que ens donen 
una falsa seguretat i en les normes que ens fan tornar 
jutges implacables, mentre a fora hi ha una multitud 
afamada de Déu». I d’aquí en podria sortir la segona 
pregunta per a cada un de nosaltres. Què em fa més 
por: ¿No saber-me adaptar als canvis que ens cal fer 
en la nostra pastoral, o la por a veure tanta gent que 
s’allunya del Crist? La primera por és autoreferencial i 
no és cristiana. És la por d’aquells que només fan que 
repetir: «Sempre s’ha fet així i no es pot canviar». En 
canvi, la segona por és la legítima por d’un esperit 
missioner, d’aquells que s’adonen que cal canviar 
moltes coses però que potser no saben com fer-ho.
Continuem la setmana que ve.

Mn. Joan Soler i Ribas
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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 parroquial:
cada divendres, de 17 a 19 h

> Rés del Rosari

Abans de les misses dels dies feiners, a les 7 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 24 (19.30 h):
Per la situació laboral i econòmica de Jordi V.
Dimarts 25 (19.30 h): Barthélémy Bartche.
Per la situació laboral i econòmica de Jordi V.
Divendres 28 (19.30 h):  Ventura Viaplana Auladell.
Per la situació laboral i econòmica de Jordi V.
Dissabte 29 (20 h): Maria Teresa Escoda Montal. 
Montserrat Montal. Rosa Xamaní.
Diumenge 30:
a les 9 h, Maria Carmen i Pere Rossell;
a les 11 h, Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Maria Ferran Dalmau, d’Arenys de Munt, als 96 anys.
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Confraria de la Mare de Déu de Montserrat
S’anuncia que el proper dissabte 19 de setembre està 
prevista, a Montserrat, la trobada anual dels confrares, 
amb els actes següents:
- La celebració de la Missa Solemne en sufragi dels Con-
frares i dels Oblats, dels Amics i dels Devots de Mont-
serrat, amb la presidència del P.  Abat Josep M. Soler. 
- Dinar de germanor (12 €).
- Conferència “Montserrat: custodiar en temps difícils”, a 
càrrec de Mn. Antoni Deulofeu, de la Parròquia de Sant 
Pere de Terrassa.
Es respectaran en tot moment les normes de seguretat 
sanitària. Qui estigui interessat a anar-hi pot fer la reser-
va als telèfons: 937951356 – 669619569 (Maria Teresa 
Missé), abans del 10 de setembre. Si el grup d’assistents 
és nombrós es contractarà un autocar.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge 9 d’agost: 390,62 €.
+ Col·lecta ordinària del diumenge 16 d’agost: 627,88 €.

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 25 (18.45 h): 
Enric Mollfulleda Borrell. Rosa Alegre.

Dimecres 26 (18.45 h): Família Badia-March.

Dijous 27 (18.45 h):  Antoni Doy Solé.
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres 28 (18.45 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 29 (18.45 h): 
Esposos Lluís Clapés i Amèlia Avilés (aniversari).
Francesc Fita i Josefa Salicrú.  Andreu Bertran Niell.
Esposos Joan Bertran i Maria Niell.  

Diumenge 30:
a les 10 h, Rosa Campañà. Rosa Bargalló.
Emili Orra Tapias.  Andreu Guri i Sala;

a les 12.15 h, Família Carbó-Ferrer. Família Genís-
Freixas. Família Gorchs-Jaurés. Família Campeny-
Riballo. Esposos Salvador Grau i Teresa Escursell.
Josefina Pie Vidal (1r aniversari).

> Moviment parroquial

· Defuncions:
Maria Dolors Vergés Serra, de Barcelona, als 96 anys.
Maria del Carmen Albarca Rebollo, d’Algodonales (Cá-
diz), als 66 anys.
Mercedes Jiménez Parras, de Guadalzar (Córdoba),  
als  83 anys.
Miquel  Vila Caba, d’Arenys de Mar, als 87 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics. 

> Col·lectes

+ Col·lectes del 14 i 15 d’agost (Assumpció de la Ma-
re de Déu) i 16 d’agost (Sant Roc): 1.418 €.

> Nota

Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic 
a l’adreça arenysvp@gmail.com.

Adscrits:

Rect

crits: Mn. Prosper L

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 55 34 

per Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Borrell i 

55 34 66

ell i Mn. Josep Martín itín i Mejías

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


