
Missa solemne en sufragi dels Confrares, 
Oblats, Amics i Devots de Montserrat

El dissabte passat, 19 de setembre, es va celebrar a 
Montserrat la missa solemne en sufragi dels confrares 
difunts. Enguany, també es va fer pels oblats, pels amics 
i per tots els devots de Montserrat que ens han 
deixat a causa de la pandèmia.
Aquesta vegada, de la Delegació de la Parròquia de 
Sant Martí d’Arenys de Munt, van ser set els confrares 
difunts pels quals vam pregar: Mercè Casals Brecha, 
Marina Roca Gaspart, M. Rosa Salvador Masdéu, 
Teresa Mas Torras, Maria Ferran Dalmau, Guillem Mo-
lons Candela i Eulàlia Vives Torrent.
La nostra parròquia hi va ser present amb l’assistència 
de quinze persones familiars dels confrares difunts, 
que van pujar a Montserrat per assistir a la missa que 
va presidir el Pare Joan M. Mayol, director de la Con-
fraria de la Mare de Déu de Montserrat.

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,
Hem començat el temps de tardor. Una estació més 
d’aquest clima privilegiat que Déu ens ha donat a la 
Mediterrània. Però un clima que corre el perill de 
canviar  per culpa de l’estil de vida frenètic d’aquestes 
últimes generacions. Hem d’aturar el pas i tornar a 
sentir la nostra terra com a obra de la Creació que 
hem de cuidar. És el crit d’auxili que fa el Papa 
Francesc en el cinquè aniversari de la Laudato si, 
celebrant el mes de la Creació. Un mes on els cris-
tians, hauríem de veure quines son les nostres actituds 
sobre l’ecologia. Hem de vigilar que amb l’ecologia no 
ens passi com els fills d’aquest pare de la paràbola 
d’avui. Un diu que sí al Pare, però no fa el que li 
demana, i l’altre li diu que no, però més tard se’n 
penedeix i se’n va al treball. Jesús pregunta als seus 
deixebles: Quin d’aquests dos ha fet la voluntat del 
Pare? ¿El que ha dit sí però no hi ha anat, o el que ha 
dit no però hi ha anat?
Això també ens pot passar amb l’ecologia. Diem que 
sí amb la boca, que la respectem, que reciclem, parlem 
del canvi climàtic... però després, en el nostre dia a 
dia, les nostres obres no ho demostren i som insen-
sibles al sofriment del nostre món. És ara el moment 
de canviar. En un bonic document que ha fet l’Església 
per pensar l’ecologia des de la mirada cristiana, se’ns 
diu que hauríem de meditar dues paraules claus per a 
una ecologia integral: la contemplació i la compassió.

En primer lloc la contemplació, perquè avui, la natura 
que ens envolta, ja no és admirada ni contemplada 
sinó devorada. Ens hem tornat voraços i només 
pensem en els diners immediats, en els guanys 
excessius, sense pensar en el futur dels nostres fills i 
de la humanitat. Som malalts de consumisme, inca-
paços de veure l’obra de Déu en la creació com ho 
van fer els nostres avantpassats.
I la segona paraula d’una ecologia integral és, jus-
tament, la compassió. Sí, perquè compadir-se no és dir 
paraules boniques, sinó que compadir-se vol dir sofrir 
amb l’altre, i com a occidentals, compadir-se vol dir 
vacunar-se contra l’epidèmia actual de la indiferència, 
d’aquells que diuen: «Això no és pas el meu pro-
blema». Doncs sí, que ho és. Perquè si l’altre és el meu 
germà, els seus problemes són els meus i conservar el 
món es un problema de tots. Perquè a l’inici de la 
Creació: «Déu veié que tot el què havia creat era 
bo!». Que ho continuï essent per les generacions que 
ens seguiran.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: TEMPS DE LA CREACIÓ
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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 28 (19.30 h): Fidela Blanco Talavera de la Purí-
sima Concepción. Jaime Ruiz-Larrea de Tuero.
Dimarts 29 (19.30 h):
Miquel Masramon. Montserrat Lladó Saurí (2n aniver-
sari). Miquel Hugas Torrent. Josefina Maymó Mora.
Divendres 2 (19.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Dissabte 3 (20 h): Pel poble.
Diumenge 4: a les 9 h, M. Begonya López Samolón 
(confraressa del Roser); a les 11 h, Joan Majó Torrent. 
Marina Roca Gaspart. Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Montserrat Roig Llobet, de Sant Iscle de Vallalta, als 91 
anys. Manuel Arazola Garrido, d’Arjona (Jaén), als 87 
anys. Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.
· Funeral: Juan Castro Camacho, de Màlaga, als 83 anys.

> Petit canvi d’horari de misses
Havent començat ja la tardor, s’informa d’un canvi en els 
horaris de les misses en els dies feiners.
A partir del primer dilluns d’octubre, dia 5, la celebració 
de la missa els dilluns serà a 2/4 de 7 de la tarda.
Els dimarts i els divendres continuaran amb el mateix 
horari, a 2/4 de 8 del vespre.

> Catequesi parroquial 2020-2021
- Reunió de pares i mares:
dimarts 6 d’octubre, a les 20.30 h, a l’església parroquial.
- Dies d’inici de curs: dijous 8 i divendres 9 d’octubre.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 416,91€.
+ El proper diumenge 4 d’octubre, 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: 6.302,32 €. 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 29 (18.45 h): Miquel Vila.
Miguel Muzas Sánchez. Miguel Muzas Pulido.
Dimecres 30 (18.45 h): Família Badia-March.
Dijous 1 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 2 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 3 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  
Diumenge 4: a les 10 h, Edesio Javier Fernández.
Enrique Castro Pisos. Difunts família Javier-Fernández.
Difunts família Castro-Pisos;
a les 12.15 h, Josep Maria Bassols Ribot.
Julián Pérez Úbeda. Francisco Guillén Aragoncillo.

> Moviment parroquial
· Baptismes: Luna Sauleda Casas, filla de Jimmy i Maria 
del Mar. Benvinguda a la colla dels amics de Jesús!
· Defuncions: Alicia Mendiara Almela, d’Arenys de Mar, 
als 58 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna.

> Catequesi parroquial 2020-2021
- CAPUTXINS. Reunió de pares i mares, i primer dia 
de catequesi: dissabte 3 d’octubre, a les 18 h.
- PARRÒQUIA. Reunió de pares i mares:
dilluns 5 d’octubre, a les 20 h, a l’església parroquial.
Inici de curs: dimecres 7 d’octubre, de 17.15 a 18.15 h.

> Festa de Sant Francesc als Caputxins
~ Dissabte 3 d’octubre, a les 19.30 h, missa de Vigília 
de Sant Francesc; i a les 20.45 h, vespres i commemo-
ració del Trànsit de Sant Francesc.
~ Diumenge 4 d’octubre, a les 11 h, eucaristia; i a les 
19.30 h, vespres i eucaristia solemne de Sant Francesc.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat:  437 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a les obres del temple. Comen-
cem un nou projecte: «Pintar sagristia i arreglar porta 
de la Capella dels Dolors».
Import pressupostat: 4.100 €. 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


