
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,
Continuant amb el document sobre la conversió pas-
toral de les nostres parròquies, la setmana passada 
ens qüestionàvem sobre si la nostra parròquia era o 
no missionera. Per això hem de vetllar, d’una banda, 
per fer més vives les nostres celebracions com a 
comunitat convocada al voltant de la taula de la Parau-
la de Déu i de l’Eucaristia, però, d’altra banda, també 
hem de vetllar per veure com sortim a fora per 
proclamar el que hem viscut a dins. Perquè aquest és 
l’únic sentit veritable de la parròquia. La parròquia, en 
el seu origen tenia com a missió fer sentir la perti-
nença a una mateixa família a tots aquells que s’havien 
convertit al cristianisme i, al mateix temps, apropar 
l’Evangeli al poble a través de l’anunci de la fe i de la 
celebració dels sagraments. Així, etimològicament, la 
parròquia vol dir una casa enmig de les altres cases. El 
que va passar, però, fou que a mesura que tothom 
esdevenia cristià, es va convertir en la gran casa de 
tots i vam perdre el sentit missioner. La missió va que-
dar restringida a un ministeri d’aquells que marxaven 
lluny, a d’altres terres. Però això ha canviat.

Ara, la nostra parròquia torna a ser una casa enmig de 
moltes cases, i necessitem tornar a explicar als nous 
veïns, qui som, què creiem i perquè existim. I cer-
tament això és apassionant. Avui, se’ns demana de 
recuperar el sentit de parròquia com a veritable co-
munitat viva de creients, inserta en un territori, és 
cert, però oberta a una nova realitat que va més enllà 
de les nostres fronteres antigues. La mobilitat del 
nostre món, els nous mitjans de comunicació i les 
xarxes socials, han diluït les fronteres i han permès 
que cada persona busqui aquella comunitat on hi 
troba més present al Crist.  I d’aquesta dissertació em 
surten les següents preguntes per les nostres 
parròquies: ¿Creieu realment que poden ser un lloc 
d’atracció per aquells que estan a la recerca d’un 
sentit a la seva vida? ¿Creieu que les persones que 
s’acosten a nosaltres, hi perceben una comunitat 
moguda per la presència de l’Esperit que mira la rea-
litat amb els ulls de Déu i que predica la bona nova de 
Jesús? A cada un de respondre amb sinceritat.

Mn. Joan Soler i Ribas
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ESCLETXES: INSTRUCCIÓ PASTORAL (1I)

CATEQUESI PARROQUIAL
CURS 2020-2021
> Dates d’inscripcions:
Del 15 al 18 de setembre, de 17 a 19 h.

- Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt:
Al casalet (carrer Borrell, 6).
- Parròquia de Santa Mariad’Arenys de Mar: 
Al casalet de la riera (Bisbe Pol, 71-73).
- Convent dels Caputxins d’Arenys de Mar:
Carrer de Santa Maria, 7.

Som els hereus d’una tradició mil·lenària, que ha 
transmès, de generació en generació, una notícia única.
Que Déu és amor, i que per amor es va fer home en 
Jesús, i que donant la vida per nosaltres ens va obrir 
els ulls a una vida nova, i viure-la a l’interior d’una 
comunitat, l’Església.
I això no ho podem deixar perdre.
La fe és un tresor preciós, compartim-la amb aquells 
que més ens estimem. Donem-la als nostres fills i 
filles, nets i netes, i estiguem-nos segurs: haurem pres 
la millor decisió de la seva vida.



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 31 (19.30 h): Pel poble.
Dimarts 1 (19.30 h): Per les ànimes del Purgatori. 
Divendres 4 (19.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Dissabte 5 (20 h): Pel poble.
Diumenge 6: a les 9 h, pel poble.
a les 11 h, Confrares difunts del Roser.

> Novena a la Mare de Déu de la Misericòrdia
Des d’avui i fins al dilluns 7 de setembre, a dos quarts de 
8 del vespre, al Santuari de la Mare de Déu de la 
Misericòrdia, patrona de Canet de Mar i del Maresme, 
celebració sense públic, de la Missa amb predicació 
extraordinària, cada dia a càrrec d’un convidat:
- Diumenge 30 d’agost, Mn. Joan Soler.
- Dilluns 31 d’agost, Mn. Martirià Brugada.
- Dimarts 1 de setembre, Mn. Enric Roura.
- Dimecres 2 de setembre. Mn. Josep Casellas.
- Dijous 3 de setembre, Mn. Salvador Gras.
- Divendres 4 de setembre, Mn. Salvador Juanola.
- Dissabte 5 de setembre, Mn. Santi Parejo.
- Diumenge 6 de setembre, Mn. Felip Hereu.
- Dilluns 7 de setembre, Mn. Cinto Busquet.
Enguany, dedicada als diferents capítols de l’encíclica 
«Lloat sigueu» del Papa Francesc.
Es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube 
de l’Ajuntament de Canet de Mar i també per Ràdio 
Canet de Mar (107,6 FM) i el seu lloc web.
Queden anul·lades, a causa de la Covid-19, les misses 
matinals i el rés del Rosari.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 400,66 €.
+ El proper diumenge 6 de setembre, primer diumenge 
de mes, la col·lecta serà extraordinària per a les obres 
del temple: «Intervenció del teulat de la Capella del Re-
mei».  Import pendent: 6.898,08 €. Moltes 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 parroquial:  de dimarts a dissabte, a les 18 h,
i cada dimecres, d’11 a 13 h

> Intencions de la setmana
Dimarts 1 (18.45 h):  Arturo Saurí.
Arturo Saurí Bargalló.  Albert Ribas i Pepita Pérez.
Dimecres 2 (18.45 h): Família Badia-March.
Dijous 3 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 4 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 5 (18.45 h): Difunts família Miró-Buxadé.
Diumenge 6: a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Josep Maria Bassols Ribot.
Esposos Julián Linares i Clara Benítez.
Julián Pérez Úbeda. Difunts família Grau-Cat.
Animetes del Purgatori.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Rosa Arguijo, de Talonga (Honduras), als 52 anys.
Rafel Calopa Carbonell, de Barcelona, als 90 anys.
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor. 

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 642 €.
+ Avui col·lecta extraordinària d’estiu de Càritas Par-
roquial d’Arenys de Mar. Gràcies per la vostra ajuda!
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a les obres del temple: «Neteja a 
fons dels teulats i instal·lació d’unes línies de vida».
Import pendent: 4.823,50 €. Moltes gràcies!

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


