
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, com molt bé ens ha explicat el 
bisbe al Full Parroquial de les dues últimes setmanes, 
celebrem la festa de la Germanor. És aquest el mo-
ment idoni per aturar-nos i prendre consciència de la 
nostra pertinença a una família més gran, el bisbat de 
Girona. Sí! Nosaltres, cristians de les parròquies dels 
dos Arenys, ens hem de sentir formant part d’aquesta 
comunitat molt més gran, presidida en la caritat pel 
nostre bisbe Francesc. I ell, com a pastor sol·lícit, ha 
de tenir una mirada d’amor per a totes i cada una de 
les seves comunitats, per a tots i cada un de nosal-
tres. Però també nosaltres hem de tenir aquesta 
mirada d’amor cap a ell, pregant perquè pugui dur a 
terme la seva tasca d’evangelització, i perquè senti el 
nostre recolzament. En la diada de germanor, el bisbe 
ens demana un grau més de generositat econòmica 
per poder contribuir a les necessitats del nostre bis-
bat, per poder col·laborar amb les obres socials i 
d’evangelització de l’església, per ajudar a pagar als 

treballadors dels diferents organismes diocesans i per 
poder ajudar a les parròquies que ho estan passant 
malament econòmicament. Les nostres parròquies, 
d’Arenys de Mar i de Munt són dues parròquies que, 
per la seva capacitat i el nombre de cristians, haurien 
de col·laborar d’una manera ben generosa.
Gràcies, doncs, per la vostra col·laboració!
També, dimecres vinent, a la Parròquia d’Arenys de 
Munt celebrarem la nostra festa patronal de Sant 
Martí. Serà una festa excepcional per culpa de les limi-
tacions que tindrem d’aforament, és cert, però no 
podran limitar el nostre desig de posar-nos confiada-
ment en mans de Déu per la intercessió del nostre 
sant patró. Vull desitjar a tots i a cada un de vosaltres 
una molt bona festa patronal. L’església quedarà 
oberta després de missa i tota la tarda perquè, tots 
aquells que no haureu pogut venir a la missa, pugueu 
fer una visita a Sant Martí.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: PERTINENÇA I PATRONATGE
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Ofici de Sant Martí
En aquest moment, les inscripcions per poder assistir 
a la missa de Festa Major ja han arribat al 30% de 
l’aforament, i per tant ja no podrem inscriure a ningú 
més. Us demanem disculpes a tots aquells que volíeu 
venir i no podreu fer-ho. Amb tot, Ràdio Arenys de 
Munt oferirà la retransmissió de l’eucaristia, en direc-
te, a partir de les 11 h del matí.
Per poder controlar l’accés a l’església, obrirem les 
portes a les 10.30 h i ja tindreu assignat un seient.

Gran Recapte 2020
En un escenari d’incertesa, derivat de la pandèmia del 
coronavirus, enguany el Banc dels Aliments es veu 
obligat a haver de reinventar la campanya massiva de 
recollida d’aliments d’aquesta època.
Així, doncs, la setmana del 16 al 21 de novembre, a les 
nostres dues poblacions no es recolliran aliments com 
és habitual, sinó que les donacions seran monetàries 
en els diversos supermercats col·laboradors a través 
de vals de diferents imports, o si voleu també en 
forma de donatiu en línia al web del Gran Recapte.



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 9 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 10 (19.30 h): Pel poble.
Dimecres 11, Solemnitat de Sant Martí de Tours 
(11 h): Martí Colomer. Rosa Umbert.
Martí Colomer Marpons. Josep Colomer Valls (aniv.).
Divendres 13 (19.30 h): Frederic Sánchez Garlandi.
Lluís Vernis Cadellans.  Antonio Sánchez Redondo.
Dissabte 14 (20 h): Pel poble.
Diumenge 15: a les 9 h, pel poble;
a les 11 h, Guillem Molons. Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions: Isabel Martínez Ortuño, d’Arenys de Mar, als 
93 anys. Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Pregària de Taizé
El proper dilluns 16 de novembre està previst que ens 
puguem trobar en comunitat per la Pregària de Taizé, a 
les 7 h del vespre, després de la missa.

> Nota
Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic a 
l’adreça arenysvp@gmail.com.

> Col·lecta de Germanor
Amb el lema “Amb tu, som una gran família”, aquest cap 
de setmana celebrem la col·lecta extraordinària del Dia 
de l’Església Diocesana.
Moltes gràcies pel vostre donatiu!

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 10 (18.45 h):  Família Badia-March. 
Dimecres 11 (18.45 h):
Jaume Bosch (aniversari) i Joaquima Cantallops.
Miquel Coll i Catarineu (7è aniversari).
Dijous 12 (18.45 h): Per les vocacions.
Divendres 13 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 14 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  
Diumenge 15:
a les 10 h, Carme i Pepita Tàpias Xamaní;
a les 12.15 h,  Andreu Bertran Niell.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Serafina Moretó Cavaller, de Barcelona, als 95 anys.
Teresa Portas Moré, d’Arbúcies, als 93 anys. 
Maria Comas Torrent, de Santa Coloma de Farners,  
als 90 anys. Carme Salavedra Bonadona, d’Amer, als 89 
anys. Que el Senyor les aculli a la vida eterna, i ompli 
de pau i esperança els familiars i amics. 

> Cadena de Pregària per les Vocacions
Dijous 12 de novembre, de 18 a 20 h, al temple parro-
quial: pregària i eucaristia demanant al Senyor que 
continuï enviant obrers de l’Evangeli a la seva vinya.

> Xarxes
També podeu seguir l’actualitat de la nostra comu-
nitat a la pàgina de Facebook “Parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar”.

> Col·lecta de Germanor
Aquest cap de setmana, col·lecta extraordinària amb 
motiu del Dia de l’Església Diocesana.
Moltes gràcies pel vostre donatiu!
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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

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
«Intervenció del teulat de la Capella del Remei».
+ Col·lecta del diumenge passat: 462 €.
+ Donatiu de les aportacions rebudes a la capella 
domiciliària de la Sagrada Família: 38 €.
Import pendent: 5.185,13 €. Moltes gràcies!

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
«Pintar la sagristia i arreglar porta dels Dolors».
+ Col·lecta del diumenge passat: 615 €.
Import pendent: 2.939 €. Moltes gràcies!
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