
Cadena de Pregària per les Vocacions
Aquest mes de novembre és el mes consagrat per 
tots els bisbats catalans a fer la cadena de pregària per 
les vocacions que consisteix en què, durant tot el 
mes, i a cada hora del dia, hi ha una persona o una 
comunitat demanant al Senyor que continuï enviant 
obrers de l’Evangeli a la seva vinya (www.cadenade 
pregaria.cat).
Tots som conscients, avui més que mai, que la manca 
de joves que responguin generosament a la vocació al 
sacerdoci o a la vida religiosa masculina i femenina, no 
només ens deixarà orfes d’un estil de vida segons 
l’evangeli, sinó que mostra, també, la pèrdua de fe en 
el nostre món. Per això, en un moment de gran 
complexitat, en una època de grans canvis i d’incerte-
ses com la que ens ha tocat viure ens hem de posar 
confiadament en les mans de Déu. 
El nostre bisbat ha rebut l’encàrrec d’omplir de 
pregàries el dia 2, 12 i 22 de novembre. Per això, el 
dilluns dia 2, de 18 a 20 h farem la pregària vocacio-
nal a Arenys de Munt, el dijous dia 12, de 18 a 20 h 
a Arenys de Mar, i el dia 22 oferirem totes les 
eucaristies per les vocacions. Hi estem tots convidats!

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,
Avui, solemnitat de Tots Sants, i demà, commemoració 
de Tots els Fidels Difunts, dues festes que, com us deia 
la setmana passada, són el moment idoni per pregar 
pels nostres difunts i per fer una reflexió serena sobre 
el sentit de la vida i de la mort. I en aquesta reflexió 
no hi pot faltar, evidentment, el sentit de la vida 
cristiana viscuda com a Vocació. O sigui, ser capaços 
d’entendre que la vida amb minúscula és aprendre a 
respondre amb generositat a la Crida de Déu per a 
tenir la Vida amb majúscules.
Per això en aquestes línies deixo que parli el nou 
seminarista que compartirà amb nosaltres la pastoral 
els caps de setmana. Es diu Edgar Jaulent, i és fill de 
Sant Feliu de Guíxols.
Ens escriu: «Tota vocació és un viatge d’amor, un regal 
que només amb la llum de Déu, hom aprèn a desem-
bolicar amb tendresa incerta i, a voltes, certa pau. Tota 
vocació és: viure silenci, escoltar, discernir, buscar 
consell, acompanyament, obrint sempre la teva since-
ritat, a l’alteritat. Però sobretot tota vocació ve de 
deixar-se estimar,  de deixar-te abraçar per la Veritat, i

és tenyit d’amor, eclipsat de Déu quan hom troba el 
seu far per recalar. Tota vocació et porta a l’ordre 
d’estimar, diria que n’és la principal conseqüència. 
Estimant Déu, estimes el proïsme i per tant a tu 
mateix i al món que t’envolta, sembla mentida que una 
frase tan curta, tan simple, estigui tan i tan allunyada 
de la realitat que vivim: un món perdut per l’indivi-
dualisme, l’auto complaença i la constant destrucció 
d’una creació regalada per a la nostre felicitat. Si 
buscaves en aquestes línies un viatge de vida personal 
t’equivoques, vocació no és autobiografia, el sentit 
d’aquestes línies no és que t’emmirallis en mi, sinó 
que busquis en el teu interior, amb companyia de Déu 
la resposta a la crida personal que el món i Déu 
espera de tu, no tinguis por! Només un consell: tin-
gues cobertura, tingues bateria i, sobretot, temps per 
respondre a la trucada personal d’amor que Ell et fa 
des de l’eternitat... Confia, no tinguis por i arrisca part 
de la teva intel·ligència per donar protagonisme al 
gran salt de fe: Estima deixant-te estimar!»

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: EL NOU SEMINARISTA
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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 2, Commemoració de Tots els Fidels Di-
funts (18.30 h): Per tots els fidels difunts.
Dimarts 3 (19.30 h): Intenció particular: benediccions 
per l’economia i el patrimoni familiars.
Divendres 6 (19.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas. 
Intenció particular: benediccions per l’economia i el pa-
trimoni familiars.
Dissabte 7 (20 h): Ànimes del Purgatori.
Intenció particular: benediccions per l’economia i el pa-
trimoni familiars.
Diumenge 8: a les 9 h, pel poble;
a les 11 h,  Guillem Molons. José María Bassols.
Confrares difunts del Roser.

> Confraria Mare de Déu del Roser
Com cada any, el primer diumenge d’octubre els confra-
res van fer els seus donatius i enguany van recollir-se 
658 €, que serviran per a les intencions al llarg de tot un 
any pels confrares difunts, a més del manteniment de 
l’altar de la Mare de Déu del Roser i el temple.
Recordem que qui vulgui apuntar-se a la Confraria ho 
pot comunicar a la Parròquia.

> Nota sobre l’Ofici de Sant Martí
A causa de les actuals normes sanitàries, l’aforament al 
temple per l’Ofici de Sant Martí serà del 30%, això són 
60 persones. Per això agrairem, a tots aquells que hi 
vulgueu assistir, d’inscriure el vostre nom, abans o des-
prés de les misses, a la sagristia, per tal de gestionar-ho 
degudament. Moltes gràcies per la vostra comprensió!

> Col·lecta
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat:  354,60 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, la col·lecta és extraor-
dinària per a les obres del temple: «Intervenció del 
teulat de la Capella del Remei».
Import pendent: 5.685,13 €. 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 3 (18.45 h): Família Badia-March. 
Dimecres 4 (18.45 h): Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Dijous 5 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 6 (18.45 h): Dono Juana. Maria Gràcia Vilar 
Miquel (aniversari). Pels fidels difunts.
Dissabte 7 (18.45 h): Feli Muriel Morales. En acció de 
gràcies pels 100 anys de Joaquim Cassà i Barrera.
Diumenge 8: a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Difunts família Benet-Cantó. Difunts 
família Salbanyà-Filbà. Esposos Salvador Barangé Cor-
bera i Maria Salvañà Planas. Armesto Blanco. Salvador 
Caballé Mateu (4t aniversari). Catalina Fàbrega i Elies 
de la Guardia.  Anna Majó i Josep Missé. Maria Fàbrega 
i Amadeo Padilla. Fernando Missé Majó.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Antonio González Ruiz, de Motril (Granada), als 79 
anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna.

> 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 
Maria d’Arenys de Mar”.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 565 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a les obres del temple: «Pintar sagristia i 
arreglar porta de la Capella dels Dolors».
Import pendent: 3.554 €. Moltes gràcies!

> Intenció de pregària del Sant Pare
Per aquest mes de novembre el Papa Francesc prega 
especialment per a la intenció següent:
Perquè el progrés de la robòtica i de la intel·ligència 
artificial estigui sempre al servei de l’ésser humà.

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 55 34 66

Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín i Mejías

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 55 34 66

Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín i Mejías

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 55 34 66

Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín i Mejías

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 55 34 66

Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín 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
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