
Cinema Parroquial (Arenys de Mar)
Ja feia anys que el nostre cinema parroquial arros-
segava greus problemes estructurals, amb la mancança 
de sortides d’emergència de la sala de cinema, acces-
sos adaptats, instal·lacions contra incendis i d’altres, 
que feien inviable poder tenir el permís d’activitats, 
assegurances contra tercers i subvencions de promo-
ció cultural.
Amb tot, anàvem mantenint el cinema perquè no 
volíem deixar la nostra vila sense una activitat tan 
emblemàtica els caps de setmana.
La pandèmia que estem vivint, unida a les noves 
normes que demanaven les distribuïdores, ens feia 
gairebé impossible poder continuar amb el cinema, 
així que ens vèiem abocats a un tancament més que 
segur. Però, quan semblava que ens quedaríem sense 
cinema, des dels Seràfics ens van donar la bona notícia 
que ells tenien ganes –i tenien l’estructura– de tirar-
ho endavant. Per això us anunciem que el Cinema 
Parroquial, que es feia al Casal Parroquial, a partir 
d’ara es farà al Cinema dels Seràfics.
Agraïm a Ramon Pallàs tots aquests anys que hi ha 
dedicat i li desitgem sort en la nova etapa que comen-
ça als Seràfics, on a partir d’ara estem tots convidats.

Mares Escolàpies
És amb gran goig que us anunciem que les filles de 
Santa Paula Montal, les Escolàpies, han tornat a la nos-
tra vila d’Arenys de Mar. Elles mateixes ens escriuen:

«Després d’uns quants anys d’absència de les M. Esco-
làpies a Arenys de Mar, el dia 3 d’octubre del 2020, un 
grup de quatre religioses, per desig exprés del Capítol 
General de la nostra Congregació, hem tornat per 
reobrir una comunitat que estigui al servei de l’Esglé-
sia i del Piu Institut.
La comunitat està formada per M. Rosa Ballús (supe-
riora), M. Gloria Solozábal, M. Inmaculada Gamarra i 
M. Mª del Carmen Armendáriz.
Agraïm al senyor rector la seva generosa i cordial 
acollida, així com a tots els feligresos. Us saluda aten-
tament la comunitat escolàpia.»
Gràcies a vosaltres, Mares Escolàpies, per haver tornat 
a la nostra vila d’Arenys, que és casa vostra.

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,
Diumenge que ve celebrarem la festa de Tots Sants i 
dels Fidels Difunts. És un bon moment per anar als 
nostres cementiris, arreglar les tombes i tenir un 
recordatori especial per a les persones que havíem 
estimat i que ens han precedit cap a la casa del Pare. 
Una de les millors maneres de recordar-les és a través 
de la pregària i de l’eucaristia, oferta pels difunts de la 
nostra comunitat. Justament per aquest motiu cele-
bràvem l’eucaristia als cementiris dels dos Arenys.
Enguany, però, i a causa del coronavirus i de les mesu-
res de distanciament i d’aforament, essent les capelles 
del cementiri ja prou petites, hem decidit que no hi 
haurà la missa al cementiri; això sí, podreu participar a 
les altres misses de les nostres parròquies, on podreu 
pregar pels vostres difunts, ja sigui portant la intenció 

en el vostre cor o bé demanant una missa per a la 
persona estimada.
De la importància de pregar pels nostres difunts ens 
ho recordava santa Mònica, en la conversa final amb el 
seu fill, quan va dir-li que la volia enterrar al seu lloc 
d’origen al nord d’Àfrica, i ella li va respondre: «Enter-
reu aquest cos on vulgueu: no us amoïneu gens per 
tenir-ne cura; sols us demano una cosa, que us recor-
deu de mi, on sigui que sigueu, davant l’altar del 
Senyor». Potser, en les múltiples converses que sorti-
ran aquests dies amb els nostres fills, nets i nebots, 
seria un bon moment per recordar-los quina és la 
nostra fe i com ens agradaria que ens recordessin al 
final de la nostra vida.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: PREGUEM PELS «NOSTRES» DIFUNTS
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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

> Intencions de la setmana
Dilluns 26 (18.30 h), dimarts 27 (19.30 h), divendres 
30 (19.30 h) i dissabte 31 (20 h): Intenció particular: 
benediccions per l’economia i el patrimoni familiars.
Diumenge 1, Tots Sants: a les 9 h, pel poble;
a les 11 h, Guillem Molons. Confrares difunts del Roser.
Dilluns 2, Tots els Fidels Difunts (18.30 h).

> Moviment parroquial
Defuncions:
Josep Mir Oms, de Muntanyola (Barcelona), als 84 anys. 
Diego Rueda Arjona, de Colmenar (Málaga), als 83 anys. 
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

> Primeres Comunions
Malgrat les dificultats actuals que estem vivint tots, 
gràcies al testimoni i la perseverança de les seves 
catequistes, els infants van poder seguir la seva formació 
catequètica i els qui s’hi preparaven van poder celebrar 
la seva Primera Comunió els dissabtes 25 de juliol i 3 
d’octubre. Ara ja amb les seves famílies i tota la comu-
nitat parroquial poden participar plenament de les cele-
bracions de l’Eucaristia.
25/07/20: Biel Roca Rossell, Raúl Iglesias Muñoz, Mireia 
López Sánchez, Clàudia Lluch Alarcón i Jacobo Santiago 
Rogovich Champin.
03/10/20: Blanca Duran Rodríguez, Maria Samper Cam-
puzano, Ricard Acero Mendieta, Bruna Vidal Colomer, 
Everlyn Yanez Blesa, Roger Palmer Vacas i Ona Clopés 
Pascual. Donem gràcies a Déu!

> Col·lecta
Col·lecta extraordinària de la Jornada del Domund del 
diumenge passat: 1.093,55 €. 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 27 (18.45 h):
Juan Alba Jorge. Marvin López Estrada.

Dimecres 28 (18.45 h):
Difunts família Temiño-Fernández.

Dijous 29 (18.45 h):
Rosa Campañá Ribas.
Divendres 30 (18.45 h):
Demetrio Armesto Blanco. Pels fidels difunts.

Dissabte 31 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  

Diumenge 1, Tots Sants:
a les 10 h, Difunts família Saurí-Bargalló. Difunts família 
Vilà-Mateu. Difunts família Alsina-Masriera. Esposos 
Benet Coll i Maria Alsina. Difunts família Ribas-Alsina. 
Montserrat Lladó Saurí. Difunts família Ricardo-Costa. 
Blanca Montal de Pascual;

a les 12.15 h, Difunts família Blanco-Cañal.
Julián Pérez Úbeda. Pepita Sellés. Rosa Sellés.
Joan Recolons. Francisco Guillén.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Joaquim Torelló Lagüera, de Barcelona, als 82 anys. 
Germana Comí Castellà, de Sant Carles de la Ràpita, 
als 83 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics. 

> Col·lecta
Col·lecta extraordinària de la Jornada del Domund 
del diumenge passat: 1.616 €. Moltes gràcies!

Adscrits: Mn. Pr

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

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

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

M I S S A  A L  C E M E N T I R I
Per raons sanitàries i de seguretat, no hi haurà les tradicionals misses d’aquestes dates a les capelles    

dels cementiris de les nostres dues poblacions.  Amb tot, les capelles romandran obertes perquè        
tothom qui ho desitgi pugui entrar-hi i dirigir una pregària pel repòs de l’ànima de la persona estimada; 

tanmateix podreu participar a les misses habituals de les parròquies.


