
Joaquim Cassà, cent anys

El dissabte 7 de novembre, a la missa del vespre de la 
Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar, vam pregar 
en acció de gràcies pels cents anys de vida del senyor 
Joaquim Cassà i Barrera, nascut exactament el 7 de 
novembre del 1920.
Al final de la celebració, amb les mesures correspo-
nents, els fidels assistents el van felicitar ben de cor 
per aquest aniversari tan especial.

La Parròquia de Santa Maria li va regalar una repro-
ducció de la inscripció registral del seu bateig, ara fa 
un segle, que consta a la pàg. 550 del Llibre de Baptis-
mes XIX (1907-1921) del nostre arxiu parroquial.
També en qualitat de Fill Predilecte d’Arenys de Mar, 
estem contents de poder felicitar-lo per aquests cent 
anys, una fita merescuda per a un arenyenc il·lustre. 
Senyor Cassà, per molts anys!

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,
No fa massa, en una conversa a plaça, unes persones 
em deien en to sorneguer: «Encara prediqueu la fi del 
temps?». I un altre responia: «No, que no volen perdre 
la clientela fent por». I em va fer gràcia perquè en 
aquelles dues frases hi quedava reflectida tota una 
mentalitat que ens ha portat a la secularització actual. 
En primer lloc, mostrava com la gent va deixar de 
creure perquè s’havia predicat un Regne de Déu que 
estava massa lluny de la realitat. En segon lloc, la gent 
estava cansada de tenir por en un judici final que molt 
poc tenia a veure amb el que ens explica l’evangeli 
d’avui. I finalment, perquè es veia als cristians, no com 
a membres plens de l’Església, sinó com a usuaris 
d’una institució.
I tot això és el que hem de canviar. Hem de tornar a 
recuperar la fe davant d’un Déu misericordiós que al 
final de les nostres vides ens farà la mateixa pregunta 
que va fer al principi de la creació a Caín: «Què n’has 
fet del teu germà?». És el que ens diu l’evangeli, davant 
la pregunta que ens farà Crist Rei: «Era a la presó, 

estava malalt, tenia gana, anava nu... Què vas fer per 
mi?».  Això ens ha de fer por? Si no has estimat, sí. 
Però no culpis a Déu d’aquesta por, sinó culpa’t a tu 
mateix, perquè ets tu qui no estimes, no Déu. Fixeu-
vos que al final no serem jutjats des d’una teoria, sinó 
des d’una pràctica. Serem jutjats des de les víctimes. 
Per això, el fet de pensar en aquest judici final no és 
per tenir por, sinó ben al contrari, per prendre 
consciència de la necessitat de conversió. De canviar 
tot allò que no vivim des de l’amor. De la necessitat 
de prendre un compromís amb el bé.
L’evangeli no és per teoritzar, és per practicar. I és en 
aquests actes on Déu diu que el podrem trobar en el 
rostre de l’altre. Com ens deia Pau VI: «El món exigeix 
i espera dels cristians, fe, senzillesa de vida, esperit 
d’oració, caritat cap als altres, humilitat i despre-
niment. Sense això, la nostra paraula no entrarà mai al 
cor dels homes del nostre temps».
Sense això, haurem d’anar escoltant comentaris 
sorneguers dels qui no creuen.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: LA FI DEL TEMPS
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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 23 (18.30 h):
Per l’economia i el patrimoni familiars.
Dimarts 24 (19.30 h):
Per l’economia i el patrimoni familiars.
Divendres 27 (19.30 h): Pel poble.
Dissabte 28 (20 h): Jaume Calafell Cruañas.
Antònia Cadellans Horta. Jaume Armisén Miguel.
Josep Flores Xuriguera (2n aniversari).
Joan Clopés Ferran. Conxita Roca Bertran.
Diumenge 29: a les 9 h, Maria Carmen i Pere Rossell;
a les 11 h, Joaquim Missé. Joaquima Sañé.
Guillem Molons.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Carmen Muñoz Artero, de Posadas (Córdoba), als 73 
anys. Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Festa Major de Torrentbò
Recordem que a la missa de les 11 h d’avui, diumenge 22 
de novembre, fem memòria de Santa Cecília, patrona de 
Torrentbò, amb la participació dels fidels i veïns de l’an-
tiga parròquia de Torrentbò.

> Horaris parroquials d’hivern
En començar el nou any litúrgic amb el temps d’Advent, 
a partir del dilluns 30 de novembre, s’estableixen els 
nous horaris següents:
- Misses: dilluns, dimarts i divendres, a les 18.30 h;
dissabte, a les 20 h; i diumenge, a les 9 h i a les 11 h.
- Rés del Rosari, a les 18 h, abans de les misses.
- Despatx parroquial: divendres, de 16 a 18 h.

> Col·lecta
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 429,44 €.

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 24 (18.45 h):
Miguel Muzas Pulido (aniv.) i Miguel Muzas Sánchez.
Dimecres 25 (18.45 h): Enric Mollfulleda Borrell.
Dijous 26 (18.45 h):
Juan Alba Jorge. Raul Romero Sánchez (3r aniversari).
Divendres 27 (18.45 h):
Montserrat Elies. Pels fidels difunts.
Dissabte 28 (18.45 h):
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell. 
Diumenge 29:
a les 10 h, Carme i Pepita Tàpias Xamaní;
a les 12.15 h,  Andreu Guri i Sala.
Maria Teresa Carbó Ferrer.
Esposos Joan Bertran i Maria Niell.
Esposos Francesc Fita i Josefa Salicrú. 
Andreu Bertran Niell. Mercè Fàbregas Jaurés. 
Andreu Fàbregas Massuet. Mercè Carrión López.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Francesc Crous Pimàs, d’Arenys de Munt, als 85 anys.
Que el Senyor l’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 
Maria d’Arenys de Mar”.

> Col·lecta
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 544 €.

> Un pensament
Com a cristians som cridats a avançar en la fe i en la 
recerca de l’altre amb l’amor de Déu que abraça tothom, 
inclosos els qui ens ho posen difícil. 

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


