
La prohibició de reunions de més 
de deu persones no afecta els 
serveis religiosos
La nova normativa per aturar l’expansió de la 
Covid-19 que va entrar en vigor la setmana passada a 
tot Catalunya no afecta directament als serveis 
religiosos. Des d’ara estan prohibides les reunions 
socials de més de 10 persones, però els actes religio-
sos estan exclosos d’aquesta limitació. Entre altres 
excepcions, la Resolució especifica que “no es consi-
deren incloses en aquesta prohibició (...) les activitats 
de culte, actes religiosos com casaments, serveis 
religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres”.
Els serveis religiosos es poden continuar celebrant a 
tot Catalunya però mantenint les normes de distància 

social i d’higiene que ja estaven regulades i que s’han 
posat en pràctica des del final del confinament. Això 
inclou el garantir la distància social 1,5 metres durant 
la celebració i en els espais tancats limitar l’aforament 
per tal de garantir 2,5m2 per persona. També l’ús 
obligatori de mascareta i facilitar la higiene de mans 
en accedir als recintes. Evidentment, en qualsevol 
d’aquests actes religiosos està prohibida l’assistència 
de persones que presentin símptomes o que estiguin 
en quarantena.
Des de la represa dels actes del culte les confessions 
han adaptat els seus rituals a les normes per prevenir 
l’expansió del coronavirus. En el cas de l’Església catò-
lica les misses i la resta de celebracions segueixen un 
protocol propi que s’ha implantant a tots els bisbats i 
que no queda afectat per les noves mesures.

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,
En aquesta reflexió que estem fent sobre la nostra 
parròquia, no hem de perdre mai de vista que, 
justament, allò important no és l’estructura, sinó les 
persones. Per això, el capítol 6 del document “La 
conversió pastoral de les nostres parròquies” l’han 
titulat: ‘De la conversió de les persones a la conversió 
de les estructures’.
Perquè és cert que, en moltes discussions sobre el fu-
tur de les nostres parròquies i de la nostra església 
diocesana, sempre hi ha una facilitat a veure tot el que 
caldria canviar de les estructures i dels altres, però 
molt poques vegades en aturem per veure que ens 
caldria canviar de nosaltres mateixos. I per això ens 
recorda: «La parròquia ha d’evitar de caure en una 
excessiva i burocràtica organització d’esdeveniments i 
en un oferiment de serveis, que no respondria a la 
dinàmica de l’evangelització sinó al criteri d’autocon-
servació».
I per fer possible aquesta dinàmica d’evangelització 
cada laic ha de prendre consciència de la seva res-
ponsabilitat. Escriu el document: «Hem de prendre 

consciència que el Poble de Déu té per condició la 
dignitat i la llibertat dels fills de Déu, i que en els seus 
cors hi habita l’Esperit Sant com en un temple. 
Justament per això, cada batejat, en virtut dels dons 
de l’Esperit Sant i dels carismes rebuts, s’ha de con-
vertir en protagonista actiu de l’evangelització».
I res més. Perquè el que està dient aquest document 
és el que us he repetit gairebé cada setmana: És tota 
la comunitat la que és el subjecte responsable de la 
missió. Tots nosaltres som l’Església. I l’Església és mis-
sió.
Justament, el dimarts 15 de setembre començarem les 
inscripcions a la catequesi. Seria un bon moment 
perquè cada un de nosaltres, des de la seva respon-
sabilitat, recordés a les persones més properes la 
possibilitat d’apuntar els seus fills a la catequesi.
No esperem només que la gent llegeixi un cartell que 
haurem penjat a diferents punts dels nostres pobles, 
sinó que siguem nosaltres, també, transmissors d’a-
questa informació.

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

INSCRIPCIONS CATEQUESI PARROQUIAL - CURS 2020/2021
Recordeu que, del 15 al 18 de setembre, de 17 a 19 h, podeu fer les inscripcions a:

Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt: al casalet (carrer Borrell, 6).
Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar: al casalet de la riera (Bisbe Pol, 71-73).

Convent dels Caputxins d’Arenys de Mar: al carrer de Santa Maria, 7.



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 7 (19.30 h): Pel poble.
Dimarts 8, Festa del Naixement
de la Benaurada Verge Maria (19.30 h): Pel poble.

Divendres 11 (19.30 h): Pel poble.

Dissabte 12 (20 h): Guillem Roca Gaspart.

Diumenge 13: a les 9 h, pel poble;
a les 11 h,  Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Guillem Molons Candela, de Barcelona, als 86 anys.
Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

> Festa de la Nativitat de la Mare de Déu
El proper dimarts, 8 de setembre, podrem celebrar 
aquesta festa del Naixement de la Verge Maria amb el 
rés del Sant Rosari, a les 7 h de la tarda, i amb la 
celebració de l’Eucaristia,  a 2/4 de 8 h del capvespre.
Essent la nostra parròquia Delegació de la Confraria de 
la Mare de Déu de Montserrat, recordem que aquesta 
Festa és la titular de la Basílica de l’Abadia de Mont-
serrat. Tots els confrares són convidats a participar en 
les celebracions comunitàries d’aquest dia.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat:  369,86 €.

+ Avui, primer diumenge de mes, la col·lecta és extraor-
dinària per a les obres del temple: «Intervenció del 
teulat de la Capella del Remei».
Impor pendent:  6.898,08 €. Moltes gràcies!

> Intenció de pregària del Sant Pare
Per aquest mes de setembre el Papa Francesc prega 
especialment per a la intenció següent: “Perquè els 
recursos del planeta no siguin saquejats, sinó que es 
comparteixin d’una forma justa i respectuosa”. 

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 8 (18.45 h): Difunts família Benet-Cantó.
Difunts família Salbanyà-Fiblà.
Dimecres 9 (18.45 h):  Família Badia-March.
Dijous 10 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 11 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 12 (18.45 h): Difunts família Monge-Serra.
Esposos Joana Carós Fontanet i Eusebi Girbal Prats.

Diumenge 13:
a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h,  Ànimes del Purgatori.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Teresa Campeny Bellvehí, de Canet de Mar, als 87 
anys. Demetrio Armesto Blanco, de Pombriego Benuza 
(León), als 95 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics. 

> Col·lectes

+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraor-
dinària 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!
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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
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