
El drama de la immigració
Continuem veient, perplexos, el drama de la immi-
gració. No pretenc fer un discurs sobre com hem de 
gestionar aquest difícil problema, perquè és d’una 
enorme complexitat i no hi ha solucions fàcils, i serà 
entre tots que ho haurem de fer.
Però hi ha una cosa que és indiscutible: Mentre no 
trobem una solució, el que no podem fer és continuar 
impassibles davant el sofriment dels nostres germans. 
Dia rere dia les imatges que ens arriben són 
esfereïdores. Les últimes que hem vist han estat de 
l’incendi del camp de refugiats de Mòria a la illa de 
Lesbos. ¿No som capaços de veure en aquella gent 
que plora, la imatge del Crist sofrent que plora avui 
sobre el món? ¿No ressentiu de nou la pregunta de 
Déu: Què has fet del teu germà? Com ens recordava 
el Papa Francesc en la pregària de l’Àngelus de 
diumenge passat: «Després dels incendis del camp de 
refugiats i del dolor de tantes famílies demano que els 
emigrants, els refugiats i els qui demanen asil trobin un 
acolliment digne a Europa».

Pensem-hi i mirem com hi podem actuar a través de 
diferents iniciatives que van sortint de solidaritat, 
entre elles les d’un jove d’Arenys de Munt, l’Eduard 
Roca, que ja porta un bon temps vivint en aquest 
camp de refugiats i que ha demanat la nostra ajuda. Si 
algú hi vol col·laborar es pot posar en contacte amb 
la parròquia.

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)

Benvolgut, benvolguda,
L’evangeli d’avui és una invitació a adonar-nos que de 
treball per evangelitzar n’hi haurà sempre. Es tracta de 
veure que hi ha molts obrers de l’evangeli que estan 
parats als marges dels camins esperant que algú els 
convidi a treballar.
Jo et demano avui a tu, parroquià: Què estàs fent per 
construir el Regne de Déu? Quina és la teva impli-
cació social? Quina és la teva implicació en la vida 
cultural i associativa del poble? Quina és la teva impli-
cació a la parròquia?

Perquè si continues assegut a fora al carrer esperant 
algú que et cridi, potser és que has de parar més 
atenció i adonar-te que Jesús està passant i t’està 
convidant a fer un pas més en la teva vida de servei. Ja 
n’hi ha prou de quedar-nos asseguts veient passar la 
vida i veient com d’altres treballen incansablement pel 
bé de tots. Cal que facis aquest pas i t’adonis de 
quantes necessitats hi ha en el nostre món, als nostres 
pobles, a la nostra parròquia i, fins i tot, a la nostra 
pròpia família. No importa l’edat, ni els mitjans que 
tinguem, cada un té una vocació concreta que Déu li 
ha donat i que és insubstituïble. Quina és la teva?
Ens toca ara a tots, més que mai, arremangar-nos i 
ajudar a la nostra parròquia. Jesús et ve a buscar, avui, 
de nou, i et diu: Necessito les teves mans, la teva 
intel·ligència, el teu servei per fer alguna cosa per Déu 
i pels altres. A què esperes? Decideix-te a ser de nou 
un apòstol de Jesús.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: UNA VOCACIÓ CONCRETA
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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 21 (19.30 h): Salvador Rossell Tremoleda.
Enriqueta  Lladó Parer-Fares.
Salvador Marquès Colomer (aniversari).
Francisco Ejarque. Mercedes Pellicer.

Dimarts 22 (19.30 h):
Intenció particular - acció de gràcies.

Divendres 25 (19.30 h): Ángel Ejarque.

Dissabte 26 (20 h): Intenció particular - benedicció.

Diumenge 27: a les 9 h, Maria Carmen i Pere Rossell;
a les 11 h, Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Sebastián Górriz Pérez, de Nogueruelas (Teruel), als 84 
anys. Anna Carrasco Ruiz, d’Arenys de Munt, als 76 anys. 
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

> Pregària de Taizé
Aquest dilluns 21 de setembre, tots som convidats a la 
pregària en comunitat al temple parroquial, a les 7 h de 
la tarda. Tot seguit se celebrarà l’Eucaristia.

> Col·lecta
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 476,18 €.

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 22 (18.45 h):
Josep Saurí. Rosa Bargalló. 

Dimecres 23 (18.45 h): Família Badia-March.

Dijous 24 (18.45 h): Marc Maresma Ribugent.
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres 25 (18.45 h):
Enric Mollfulleda Borrell. Pels fidels difunts.

Dissabte 26 (18.45 h): 
Mercè Torrent Cabot.  Andreu Guri i Sala.  

Diumenge 27:
a les 10 h, Carmen Montal Galobart (22è aniversari).
Dolors Queralt Antic. Miquel Ribugent Massuet;

a les 12.15 h, Maria Teresa Carbó Ferrer.
Fernando Missé Majó (4t aniversari).
Difunts família Tanganelli-Colomer.

> Moviment parroquial
· Baptismes:
Arnau Lladó López i Queralt Lladó López,
fills d’en Marc i la Cristina.
Benvinguts a la colla dels amics de Jesús!

· Primera Comunió: Queralt Lladó López.

> Col·lecta
Col·lecta ordinària del diumenge passat:  543 €.
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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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