
Festa de la Mare de Déu de la Misericòrdia

El dimarts, 8 de setembre, el bisbe Francesc va presi-
dir la celebració de la festivitat de la Mare de Déu de 
la Misericòrdia al seu santuari de Canet de Mar, 
en una edició marcada per les restriccions a causa de 
la crisi sanitària per la Covid-19, ja que es va haver de 
fer a porta tancada (això sí, per ràdio i xarxes).
De la mateixa manera es va haver de dur a terme, 
durant els dies anteriors, la tradicional novena, amb un 
programa que va comptar amb la participació de 
diferents capellans dels arxiprestats del Maresme i la 
Tordera. A la imatge, el dia 30 d’agost, la predicació del 
nostre rector iniciant la novena d’enguany.

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 l’evangeli ens diu que l’únic camí per construir 
veritablement el Regne de Déu és el perdó. No hi pot 
haver la construcció d’un món segons la voluntat de 
Déu si els homes no s’han perdonat abans. Però no es 
tracta d’un perdó de conveniència, sinó del veritable 
perdó que neix del fons del nostre cor, d’aquell perdó 
que ens fa dir davant del qui m’ha fet mal: «M’he 
compadit de tu, sigues lliure, et perdono tot el que 
m’has fet». Perquè el veritable perdó comença quan 
som capaços de veure en aquell que ens ha ofès, no 
un botxí, sinó una víctima. Víctima de la seva ira, 
víctima de les seves pors, víctima de les seves 
enveges, víctima de les seves irracionalitats.
I nosaltres, com a comunitat cristiana, hauríem de ser 
un exemple d’aquesta capacitat de perdó. En un món 
on sembla que hi hagi persones interessades en crear 
conflictes, en una societat on aquells que intenten 

crear ponts són titllats de tebis, en uns individus on en 
el seu cor només hi ha la set de venjança, a nosaltres, 
els seguidors de Crist, ens toca ser testimonis de 
perdó i d’amor. Perquè l’única revolució que acabarà 
triomfant serà la revolució de l’amor, i aquesta només 
pot començar amb la capacitat de perdonar. Per això 
si entre vosaltres hi havia algun mal entès, ara és el 
moment propici per demanar-vos perdó i començar 
de nou. La vida és massa breu per viure-la enfadats. La 
vida és massa bonica per no compartir-la amb tots 
des de l’amor, com ho ha fet Déu amb cada un de 
nosaltres tal hi com ens ho ha dit el salm d’avui: 
l’Amor de Déu als fidels és tan immens com la 
distància del cel a la terra. O sigui, infinit. A què 
espereu? Només es tracta de saber dir: «Perdona’m» 
o «No pateixis, ja t’he perdonat».
Bona setmana!

Mn. Joan Soler i Ribas
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ESCLETXES: L’AUTÈNTIC PERDÓ
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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 14 (19.30 h):
Joaquim Torrent Borrell (aniversari).
Dimarts 15 (19.30 h): Pel poble.
Divendres 18 (19.30 h): Pel poble.
Dissabte 19 (20 h): Pel poble.
Diumenge 20:
a les 9 h, pel poble;
a les 11 h, Josep Gómez. Mercè Vilaró.
Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Eulàlias Vives Torrent, d’Arenys de Munt, als 102 anys.
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Pregària de Taizé
El dilluns que ve, 21 de setembre, ens podrem trobar en 
comunitat, al temple parroquial, per celebrar la Pregària 
de Taizé, a les 7 h de la tarda. Tot seguit se celebrarà 
l’Eucaristia.

> Preguem junts
Ensenya’ns a valorar la comunitat,
a tenir coratge per corregir els altres,
i a ser humils per deixar-nos corregir.
No hi ha cap altra manera
de construir unes relacions fraternes
que ens facin millorar.

Que el nostre únic deure sigui
el d’animar-nos els uns als altres
tal com ens estimem a nosaltres mateixos.

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 15 (18.45 h):
Arturo Saurí Ginesta (aniversari).
Dimecres 16 (18.45 h): Família Badia-March.
Dijous 17 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 18 (18.45 h):  Antonio Pallarés Mas.
Dissabte 19 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  
Diumenge 20: a les 10 h, Josep Montmany i  Vidal.
Esperanza Camacho Hernández;
a les 12.15 h,  Santiago Ferré Martí.
Mª Ángeles Ferré Martí. Antonio Corró Doménech. 
Santiago Ferré Pedret. Lolita Martí Mateu.
Rosa Dasca Cariteu. Augusto Algueró Algueró.  
Augusto Algueró Dasca.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
José Antonio Fernández Lázaro, de Mataró, als 56 anys. 
Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics. 

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

- També podeu seguir l’actualitat de la nostra comu-
nitat a la pàgina de Facebook “Parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar”.

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

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
«Intervenció del teulat de la Capella del Remei».
Col·lecta del diumenge passat: 595,76 €.
Import pendent: 6.302,32 €. Moltes gràcies!

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
«Neteja dels teulats i instal·lació de línies de vida».
+ Col·lecta del diumenge passat: 715,50 €.
+ Donatiu rebut: 3.000 €.
+ Donatiu rebut: 2.000 €.
Romanent: 892 €.
Després d’assolir l’import d’aquest projecte, el roma-
nent anirà destinat a la propera obra que s’explicarà 
el mes que ve. Moltes gràcies!


