
Festa de la Mare de Déu del Roser
Diumenge passat, dia 4, primer diumenge d’octubre, la 
Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt va cele-
brar 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, malgrat les normes actuals 
arran de la pandèmia del coronavirus, la comunitat de 
fidels ho va festejar, com és costum, amb solemnitat i 
amb el cant final dels tradicionals goigs.

Jornada del Domund 2020
Amb el lema “Aquí em tens, envia-m’hi!”, el cap de 
setmana vinent, a les nostres parròquies i a tota 
l’Església se celebra la Jornada Mundial de les Mis-
sions, el Domund.
D’una manera especial, l’Església universal resa pels 
missioners i col·labora amb les missions. Amb els 
donatius rebuts s’ajuda a la tasca evangelitzadora i a la 
promoció social que fan els missioners. Tal com diu el 
Papa Francesc, “la celebració del Domund significa 
reafirmar com l’oració, la reflexió i l’ajuda material 
d’ofrenes són oportunitats per participar activament a 
la missió de Jesús en la seva Església”.
Per endavant, moltes gràcies a tothom!

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,
Acaba de sortir l’encíclica del Papa Francesc titulada 
«Fratelli tutti», que vol dir que tots som germans. 
Com a catòlics, hauríem de tenir la sana de costum 
d’apropar-nos als documents de l’Església per formar-
nos i per ajudar-nos a créixer en la nostra fe. En 
aquest sentit, aquesta darrera encíclica és definida pel 
mateix sant Pare com una encíclica social, o sigui, que 
ens vol ajudar a fer arrelar la nostra fe en les nostres 
activitats quotidianes. Es tracta, en definitiva, de no 
pensar només en els grans ideals, sinó de veure quins 
són els camins concrets que hem de recórrer aquells 
que volem construir un món més just i fratern en el 
nostre dia a dia, en la vida social, política i en les 
nostres institucions. 
Vivim temps convulsos on hi ha moltes tensions al si 
de la nostra societat, de les nostres famílies i, fins i 
tot, a l’interior dels nostres cors. I és en aquests mo-
ments on nosaltres, com a comunitat de creients, hem 
de ser capaços de comunicar l’amor de Déu a tothom 
i a sembrar en el cor dels homes el desig d’una socie-

tat més fraterna. Hem de recuperar la idea que som 
fills d’un sol Creador, i que tots estem en la mateixa 
barca, i hem de remar junts. I per això afegeix que 
hem de recuperar el diàleg per derrotar el «virus de 
l’individualisme radical» i permetre que tots donem el 
millor de nosaltres mateixos a través de la benevo-
lència, o sigui, el desig concret del bé de l’altre i de la 
solidaritat, que s’ocupa de la fragilitat i s’expressa en 
el servei a les persones i no a les ideologies, lluitant 
contra la pobresa i la desigualtat. 
Seria un bon moment, doncs, a través de la lectura 
d’aquest document, de fer una reflexió també nosal-
tres, no només per veure si vivim aquesta fraternitat 
com a societat, sinó també per veure si vivim una 
veritable fraternitat a l’interior de la nostra Església. O 
sigui, preguntar-nos si la nostra parròquia és una 
veritable família o si l’hem convertida en una simple 
estructura que ens ofereix uns serveis religiosos. 

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: GERMANS TOTS
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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

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

> Intencions de la setmana
Dilluns 12 (18.30 h): Intenció particular, benediccions.
Dimarts 13 (19.30 h): Pel poble.
Divendres 16 (19.30 h):
Maria Teresa Mas Torras, confraressa del Roser.
Dissabte 17 (20 h): Pel poble.
Diumenge 18: a les 9 h, Margarita Solé. Miquel Ribas.
Maria Vilarrasa. Pere Soler;
a les 11 h, Guillem Molons. Confrares difunts del Roser.

> Festa de la Mare de Déu del Remei
Aquest diumenge, 11 d’octubre, se celebra la festa de la 
Mare de Déu del Remei, patrona de l’Esplai dels Jubilats i 
de l’Associació de Puntaires Verge del Remei, que 
enguany no participen a la missa de les 11 h, per raons 
de seguretat sanitària. Tampoc no se celebra l’Aplec a 
l’ermita del Remei, també per raons de seguretat.
Amb confiança ens adrecem a la Mare de Déu per 
aixoplugar-nos de tot mal.

> Solidaritat amb Lesbos
La Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt, gràcies a 
la crida que va dur a terme fa unes setmanes, ha pogut 
enviar 500 € per ajudar i donar suport al camp de refu-
giats de Mòria a l’illa de Lesbos (Grècia).
Agraïm la col·laboració de tothom que ho ha fet pos-
sible. Moltes gràcies!

> Intenció de pregària del Sant Pare (octubre)
Preguem perquè, en virtut del baptisme, els fidels laics, i 
les dones de manera especial, participin més en instàn-
cies de responsabilitat en l’Església.

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 13 (18.45 h): 
A la Verge del Pilar. Família Badia-March. 
Dimecres 14 (18.45 h): Josep Maria Saurí Bargalló.
Dijous 15 (18.45 h): Maria Teresa Pons Ramon.
Divendres 16 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 17 (18.45 h): Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Diumenge 18: a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Diana Balboa Sebastián, de Saragossa, als 72 anys.
Amalia Camacho Montoya, de Larrache (Marroc), als 
92 anys. Maria dels Àngels Gimeno Mínguez, de Barce-
lona, als 71 anys.
Que el Senyor les 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 Ma-
ria d’Arenys de Mar”.

> Santa Paula Montal i Fornés
Tal dia com avui, l’11 d’octubre del 1799, va néixer 
l’arenyenca Paula Montal i Fornés, fundadora de les 
Escolàpies. Canonitzada pel Papa Joan Pau II el 25 de 
novembre del 2001 és l’única santa del Bisbat de 
Girona. La festa litúrgica és el 26 de febrer però avui 
en fem memòria agraïda. Mare Paula, prega per tots!

Adscrits: Mn. Pr

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 55 

n. Prosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Borrell 

679 55 34 66

rell 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 (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

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
«Intervenció del teulat de la Capella del Remei».
Col·lecta del diumenge passat: 617,19 €.
Import pendent: 5.685,13 €. Moltes gràcies!

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
«Pintar la sagristia i arreglar porta dels Dolors».
Col·lecta del diumenge passat: 546 €.
Import pendent: 3.554 €. Moltes gràcies!


