
La Presentació fa una recollida de 
diners per a Càritas Parroquial
L’habitual recollida d’aliments, a finals del trimestre, al 
Col·legi de la Presentació d’Arenys de Mar s’ha con-
vertit enguany en una donació econòmica per adaptar-
se a la normativa establerta arran del coronavirus. Ha 
estat una iniciativa solidària impulsada pels alumnes 
del centre per ajudar les famílies vulnerables de la 
vila, que ha aconseguit recaptar 1.806,19 € i que ja 
han estat lliurats, en un acte al pati de les palmeres del 
mateix col·legi, a Càritas Parroquial d’Arenys de Mar.
Aquest 2020, amb motiu de la pandèmia, no es van 
poder recollir físicament els aliments i es va optar per 
col·locar unes guardioles perquè qui ho volgués fes la 
seva aportació econòmica.
Els alumnes del col·legi van col·laborar de diverses 
maneres en el projecte. Alguns grups van recórrer les 
aules recollint els diners, motivant les famílies o fent 
un mural per simbolitzar els aliments que comprarien 
després de la recollida.

L’elevada participació de les famílies fent una donació 
econòmica permetrà la compra d’aliments bàsics, com 
farina, llegums, arròs, pasta, sucre, llet, galetes i oli.
Fins i tot, tenen la idea que, més endavant, puguin fer 
una campanya de recollida d’aliments als supermer-
cats. Càritas Parroquial va agrair de cor la iniciativa.

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,
Acabem de viure el Nadal, i aquest diumenge cele-
brem la festa de la Sagrada Família. Un bon moment, 
doncs, per fer una reflexió de tot el que hem viscut.
L’evangeli d’avui ens mostra aquesta família de 
Natzaret anant cap al temple, a presentar el seu fill 
Jesús que acabava de néixer. I és una escena bonica 
perquè mostra el que han viscut tantes i tantes 
generacions que ens han precedit: l’alegria de veure 
un menut a casa i el desig de transmetre la fe que els 

ha sostingut. I això és el que no podem perdre. Hem 
de recuperar el desig de transmetre la nostra fe als 
nostres fills, als nostre nets i a tots aquells amb qui 
ens trobem en el nostre camí.
Perquè si entenem de veritat el que és Nadal, si 
entenem de veritat què vol dir que Déu s’ha fet ho-
me, si entenem de veritat que això ha de canviar la 
nostra mirada sobre la realitat, si entenem de veritat 
que la vida només té sentit en plenitud quan hi ha 
Jesús al centre, aleshores: ¿Podrem entendre que 
nosaltres no obrim de veritat el nostre cor a Déu? 
¿Podrem entendre que nosaltres no correm per dur a 
terme la voluntat de Déu i explicar-ho a tothom? Avui 
el que ens demana el cor és de tornar a creure de 
veritat en Jesús. El que avui ens demana el cor és de 
tornar a tenir el valor de deixar-ho tot i posar-se a 
caminar per trobar-se amb Jesús, perquè les coses de 
Déu ja no poden esperar més. Perquè Déu s’ha fet 
home i t’està dient: A què esperes? T’estic esperant 
des del principi de la teva vida. Estic a Betlem, estic al 
pessebre. I vull estar-hi amb tu.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: A QUÈ ESPERES?
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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:
aquesta setmana és festiu i romandrà tancat

> Rés del Rosari

Dilluns i dimarts, a les 6 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 28 (18.30 h): 
Antònia Masaller Payet. Narcís Galià. Elvira Mas.
Pel patrimoni i l’economia familiar, i per la feina.
Dimarts 29 (18.30 h):  Antònia Masaller Payet.
Xavier Colomer Matas (aniversari).
Pel patrimoni i l’economia familiar, i per la feina.
Dijous 31, vigília (20 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Divendres 1 - Santa Maria, Mare de Déu:
a les 9 h, no hi ha missa; a les 11 h, Família Oms-Vives.
Dissabte 2 (20 h): Conxita Roca, confraressa del Roser.
Josep Torrent. Rosa Torrent. Martí Torrent Torrent.
Diumenge 3: a les 9 h, per l’economia  i el patrimoni 
familiar, i per la feina. Joan Colomer Colomer;
a les 11 h, Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Jordi Gros Colomer, d’Arenys de Munt, als 77 anys.
Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

> Octava de Nadal
El dijous que ve, 31 de desembre, a les 20 h, celebrarem 
la missa de la vigília de l’octava de Nadal. I l’endemà, el 
divendres, 1 de gener, solemnitat de Santa Maria, Mare 
de Déu, a les 9 h no hi haurà missa, ja que només se 
celebrarà a les 11 h del matí.

> Pregària de Taizé
Com és costum, aquesta darrera setmana de l’any som 
convidats a la pregària de Taizé dedicada especialment a 
pregar per la pau a tot el món. Se celebrarà aquest 
proper dilluns 28 de desembre,  a les 7 h de la tarda.

> Col·lecta
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 389,04 €.

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 29 (18.45 h):
Família Badia-March. 
Dimecres 30 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dijous 31, vigília (18.45 h): Esposos Antoni Doy 
Auladell (aniversari) i Maria Dolors Vergés Ribas.
Divendres 1 -  Santa Maria, Mare de Déu:
a les 10 h, Manuel Avilés Dueñas;
a les 12.15 h, Montserrat Elias.
Esposos Joaquim i Joaquima. 
Dissabte 2 (18.45 h):
Esteve Prat i Antònia Bonjoch.
Josepa Fané i Briera. Família Maimí-Fané.
Rosa Fontanet i Planas. Família Girbal-Carós.
Pepeta Maresma Torrent (16è aniversari).
Esposos Lluís Clapés Surós i Amèlia Avilés Dueñas.
Antonio Fortes Hernández (aniversari).
Diumenge 3:
a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Manuel i Teresa Ribas Alsina.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Ramon Pavia Pujol, de Barcelona, als 87 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” i al Twitter “@ParroqArenys”.

> Col·lecta
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 520 €.

Re

Adscrits: Mn. Pros

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

rosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Bor

el. 679 55 34 66

 Borrell i Mn. Josep Martín artín 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, dimarts i divendres) 20 h 9 h i 11 h


