
Enguany, l’11 de novembre, solemnitat de Sant Martí, la comunitat 
parroquial d’Arenys de Munt va celebrar un ofici del seu patró ben 
diferent. Arran de les normes establertes pel coronavirus l’aforament 
va ser limitat amb inscripció prèvia.
A la missa, que va ser retransmesa en directe per Ràdio Arenys de 
Munt, va comptar amb la presència de l’alcalde d’Arenys de Munt, 
Josep Sànchez, que hi va assistir en representació de l’Ajuntament, i de 
Josep Olivé, en representació del Consell Pastoral.
Al final de l’acte litúrgic, la Carme Colomer, homenatjada recentment 
a la V Trobada d’escriptores del Maresme, va recitar una poesia.
Per acabar, en absència de l’acompanyament de l’orquesta habitual, 
algunes components del Cor femení Aloc van ajudar els fidels assis-
tents a cantar els Goigs a llaor de Sant Martí.

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 l’evangeli ens parla dels talents que cada un de 
nosaltres ha rebut i de com els utilitza, i m’agradaria 
fer-ne una petita meditació a partir de l’últim número 
de la revista  «Quaderns de pastoral», que porta com 
a títol: ‘La parròquia: plasticitat i reinvenció’, on els 
diferents autors es fan la pregunta següent: Utilitzem 
tots els talents a les nostres parròquies?
I la resposta genera una certa inquietud, perquè els 
autors s’adonen que la majoria de les persones de les 
nostres comunitats parroquials no posen en valor els 
seus talents. Per què? Doncs, perquè enlloc de poten-
ciar unes parròquies amb diferents carismes, hem 
potenciat unes parròquies de consum d’un servei 
religiós. I aleshores, el que es produeix, és una mena 
d’activisme estèril dels qui estan al capdavant, per 
intentar oferir un producte més enmig de les mil-i-una 
ofertes d’una societat de mercat. Fins que arriba un 
moment, després de l’esgotament dels qui van al 
davant, de fer-se la gran pregunta: Per què estem fent 
tot això? És que l’objectiu final és fer créixer la 
parròquia? I, evidentment la resposta és que no. 
L’objectiu final és fer créixer el nombre dels deixebles 
del Crist, i per dur-ho a terme, ens cal escoltar la car-

ta de sant Pau als cristians de Tessalònica: «La nostra 
tasca és vetllar». Vetllar per veure si continuem essent 
deixebles del Crist. Vetllar per veure si les nostres 
comunitats són veritables llocs d’evangelització. I 
vetllar per fer que la celebració dominical torni a ser 
el centre de les nostres vides.
Perquè és cert que molta gent ha deixat de venir a 
l’Església i pensen que no tenim res a oferir-los. És 
cert que molta gent pensa que som irrellevants. I ens 
sap greu, però això es pot revertir fàcilment. Només 
necessitem una cosa: prendre consciència que cada un 
de nosaltres és un actiu per a l’evangelització i que la 
parròquia no és una estructura caduca, sinó el lloc 
privilegiat d’evangelització, allí on el poble sant de Déu 
s’acosta per tal de viure la seva fe, per tal de trobar un 
espai de reconciliació amb Déu i amb els germans, i 
ajudar a cada un de nosaltres a descobrir la seva 
vocació com a cristià, a posar en valor els seus talents.
I tu? Quin és el teu talent? L’estàs aportant a la parrò-
quia? Et sents part activa de la comunitat parroquial? 
No et quedis enrere, perquè els temps són apassio-
nants, i necessiten, més que mai, dels talents de tots. 
També dels teus. Som-hi!

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: QUIN ÉS EL TEU TALENT?
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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 16 (18.30 h):
Per l’economia i el patrimoni familiars.
Dimarts 17 (19.30 h):
Per l’economia i el patrimoni familiars.
Divendres 20 (19.30 h):
Per l’economia i el patrimoni familiars.
Dissabte 21 (20 h): Pel poble.
Diumenge 22:a les 9 h, per les vocacions;
a les 11 h, Marina Roca Gaspart, confraressa del Roser.
Guillem Molons. Confrares difunts del Roser.
Per les vocacions.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Martí  Torrent  Torrent, d’Arenys de Munt, als 73 anys.
Concepció Roca Bertran, d’Arenys de Munt, als 93 anys.
Carme Planet Castañer, d’Arenys de Munt, als 91 anys.
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

> Pregària de Taizé
Recordem que aquest dilluns,16 de novembre, està pre-
vist que ens puguem trobar en comunitat per la Pregària 
de Taizé, a les 7 h de la tarda, després de la missa.

> Festa Major de Torrentbò
Us recordem que enguany, a causa del coronavirus, s’ha 
suspès la festa de Santa Cecília del 22 de novembre a 
Torrentbò, per culpa de les mesures reduïdes del local. 
Amb tot, aquells qui ho vulgueu, farem memòria de 
Santa Cecília amb tota la gent de l’antiga parròquia de 
Torrentbò a la missa dominical de les 11 h a la parròquia 
d’Arenys de Munt.

> Col·lecta
Col·lecta extraordinària “Jornada de Germanor” (diu-
menge passat i Sant Martí): 832,49 €. 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 17 (18.45 h):  Família Badia-March. 
Dimecres 18 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.
Dijous 19 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 20 (18.45 h): Josep Montmany i Vidal.
Santiago Ferré Martí. Mª Ángeles Ferré Martí.
Antonio Corró Doménech. Santiago Ferré Pedret.
Lolita Martí Mateu. Rosa Dasca Cariteu.
Augusto Algueró Algueró.  Augusto Algueró Dasca.
Dissabte 21 (18.45 h):
Josep Saurí i Rosa Bargalló.
Esposos Germà Sàbat i Mercè Aguilera.
Diumenge 22:
a les 10 h, per les vocacions;
a les 12.15 h, Isabel Prat Lloret. Esposos Amadeu 
Blanchart Cailla i Maria Rosa Daniel Dotras.
Per les vocacions. 

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Salvador Vihé Bota, de Riudarenes (La Selva), als 94 
anys.  Carmen Marín Díaz, de Huélago (Granada), als 
96 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 “Jornada de Germanor” del 
diumenge passat: 1.420 €. Moltes gràcies!

> Gran Recapte 2020
Recordeu que la setmana que ve, del 16 al 21 de no-
vembre, a les nostres dues poblacions es durà a terme 
el Gran Recapte d’aliments d’aquest 2020.
Enguany, però, no es recolliran aliments com és habi-
tual, 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.

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


