
Reparació al Santuari de Lourdes
Des del grup encarregat del Santuari de la Mare de 
Déu de Lourdes de Sobirans, s’informa amb goig que 
ja està acabada la reparació de la reixa de la gruta de 
la Verge. S’ha reparat i s’ha reforçat la part inferior 
que estava més desgastada, i s’ha repintat tota. 
Alhora s’agraeix molt la col·laboració de tots els qui 
han aportat un ajut: amb els llantions que es van 
vendre, amb el donatiu de la família Brecha i amb 
l’arranjament de Carles Roig.  A tots, moltes gràcies!

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,
Aquest diumenge celebrem a Arenys de Munt la festa 
del Roser, on comptem amb una antiga confraria que, 
a través de la devoció a la mare de Déu i al rés del 
rosari, mostren que Maria té un lloc important en les 
seves vides. Aquella que va donar un sí generós a Déu 
ens continua convidant a nosaltres a respondre gene-
rosament a la crida de Déu. És la pregària que escrivia 
el Papa Francesc: «Mare amantíssima, acreixeu en el 
món el sentit de pertinença a una única i gran família i 
que prenguem consciència del vincle que ens uneix a 
tots, perquè, amb un esperit fratern i solidari, sortim a 
ajudar les nombroses formes de pobresa i situacions 
de misèria. Animeu la fermesa en la fe, la perseverança 
en el servei i la constància en l’oració». 
O sigui, la confiança en Maria, Mare de Déu, ha d’aug-
mentar en nosaltres el sentit de pertinença a una gran 
família. Ens ha d’ajudar a viure en fraternitat. I justa-
ment, un dels qui més ho va saber viure fou Sant 
Francesc, que també celebrem aquest diumenge. És un 
bon moment per agrair a la comunitat dels Frares Ca-

putxins el seu servei desinteressat a favor de tots i 
per fer-nos presents, amb la seva vida d’oració, la 
centralitat de Déu en les nostres vides i el desig d’una 
fraternitat universal. A exemple de Sant Francesc, hem 
de tenir una voluntat sincera de portar en el cor la fe 
en Déu i la fe en una fraternitat humana que sigui ca-
paç d’unir-se i treballar junta. Però no només la 
voluntat, sinó que els nostres pensaments s’han de 
concretar en actes.
És, en definitiva, el que ens diu l’evangeli d’avui, quan fa 
una crítica ferotge a aquelles persones que s’han apo-
derat del món i que es pensen que en són els únics 
propietaris. Persones que han decidit a qui han 
d’acceptar i a qui no han d’acceptar, oblidant que, 
justament, aquest món no els pertany pas, sinó que 
pertany a Déu. I els plans de Déu, moltes vegades, lli-
guen ben poc amb els dels homes, perquè aquells que 
avui hem rebutjat, acabaran coronant l’edifici de Déu.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: AMB ESPERIT FRATERN
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CATEQUESI PARROQUIAL
REUNIONS D’INICI DE CURS

ARENYS DE MAR
- Reunió de Pares i mares:

dilluns 5 d’octubre, a les 20 h, a l’església.

ARENYS DE MUNT
- Reunió de pares i mares:

dimarts 6 d’octubre, a les 20.30 h, a l’església.

> INSCRIPCIONS ENCARA OBERTES <



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
Dilluns, dimarts i divendres, a les 7 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 5 (18.30 h): Mª Ángeles Aisa Erice.
Dimarts 6 (19.30 h): Intenció particular, benediccions.
Divendres 9 (19.30 h): Intenció particular, benediccions.
Dissabte 10 (20 h): Pel poble.
Diumenge 11: a les 9 h, pel poble;
a les 11 h,  Andreu Majó Roca. Guillem Molons.
Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
· Defuncions: Lluís Torrent Teys, d’Arenys de Munt, als 65 
anys. Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

> Festa de la Mare de Déu del Roser
Aquest diumenge 4, primer diumenge d’octubre, cele-
brem la festa de la Mare de Déu del Roser, essent la 
diada de la Confraria de la Mare de Déu del Roser. A la 
missa de les 11 h ho celebrem amb solemnitat i al final 
amb el cant dels goigs. Recordem que tots els confrares 
del Roser podran fer la seva aportació anual al cancell 
del temple. Tothom que desitgi apuntar-se a la Confraria 
del Roser ho pot dir directament al despatx parroquial 
personalment o per telèfon -93 793 85 63- o per correu 
electrònic a arenysmuntparroquia@gmail.com.

> Horari de misses
Recordem que a partir d’aquest primer dilluns d’octu-
bre, dia 5, la celebració de la missa els dilluns és a 2/4 de 
7 de la tarda (18.30 h). 
Els dimarts i els divendres continuen amb el mateix 
horari, a 2/4 de 8 del vespre (19.30 h).
Dissabtes, a les 20 h. Diumenges, a les 9 h i a les 11h.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 351,52 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, la col·lecta serà extra-
ordinària per a les obres del temple: «Intervenció del 
teulat de la Capella del Remei».
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 6 (18.45 h): 
Carme Ribas Riera (aniversari). Pere Martí Roca.
Paquita Martí Collet. Joaquim Viader Grebol.
Dimecres 7 (18.45 h): 
Andreu Guri i Sala. Família Badia-March.
Dijous 8 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 9 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 10 (18.45 h): Francisco Maimí Fané.
Miquel Mensa. Montserrat Guitart.
Diumenge 11:
a les 10 h, Narcís Costa Compte (30è aniversari);
a les 12.15 h, Maria Teresa Carbó Ferrer.
Maria Teresa Noé Moles i família. Esposos Antonio 
Martí Rossell i Pilar del Castillo Madurell.
Família Blanco-Cañal.

> Moviment parroquial
· Casaments: Hugo Palomar Castelló amb Yasmina 
Cánovas Amo. Moltes felicitats!

· Defuncions:
Eduard Colomer Casanovas, d’Arenys de Mar, als 79 
anys. Xavier Martínez Munné, de Barcelona, als 49 
anys. Xavi Regàs Pons, d’Arenys de Mar, als 48 anys. 
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics. 

> Jornades Europees de Patrimoni 2020
Amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, 
dissabte 10 d’octubre es duran a terme unes visites 
guiades (10, 11, 12, 16.30 i 17.30 h) al nostre temple 
parroquial de Santa Maria. Tot i l’aforament limitat (80 
persones) no és necessari fer reserva prèvia. 

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat:  512 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a les obres del temple. Comencem un nou 
projecte: «Pintar sagristia i arreglar porta de la Capella 
dels Dolors». Import: 4.100 €. 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 (Arenys de Mar) 19.30 h 19.30 h 11 h i 19.30 h

Arenys de Munt - Parròquia 18.30 h (dilluns) - 19.30 h (dimarts i divendres) 20 h 9 h i 11 h
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