
Arenys de Munt - Nadal 2020 (Pessebre a Lourdes i Missa del Gall)

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,
M’agradaria començar aquest 2021 desitjant-vos un 
bon any i compartint amb vosaltres unes paraules 
extretes del missatge del Papa Francesc en la 54a 
Jornada Mundial per la Pau, que amb el títol «La 
cultura de la cura com el camí de la pau», posa l’ac-
cent en les condicions per construir un món més just 
en la solidaritat. Una solidaritat «que expressa concre-
tament l’amor per l’altre, no com un sentiment vague, 
sinó com a determinació ferma i perseverant d’obsti-
nar-se pel bé comú. La solidaritat ens ajuda a veure a 
l’altre com el nostre company de camí, cridat a parti-
cipar, com nosaltres, en el banquet de la vida al qual 
tots estan convidats igualment per Déu».
Una solidaritat que podem desenvolupar en 3 punts:
- En primer lloc, «hauríem de sentir-nos hereus 
d’aquells primers cristians, que compartien el que te-
nien perquè ningú entre ells passés necessitat i s’es-
forçaven per fer de la comunitat una llar acollidora, 
oberta a totes les situacions humanes, llesta per fer-se 
càrrec dels més fràgils».
- En segon lloc, hauríem de «recuperar el concepte de 
persona en tota la seva significació, promovent la seva

 
dignitat i els seus drets. Cada persona humana és una 
fi en si mateixa, mai un simple instrument. I d’aquesta 
dignitat en deriven els drets humans, i també els deu-
res, que recorden, per exemple, la responsabilitat 
d’acollir i ajudar els pobres, els malalts, els marginats i 
cadascun dels nostres proïsmes».
- I en tercer lloc: Hem de cultivar un esperit crític, per 
adonar-nos que el nostre món, la creació de Déu, està 
en perill si continuem prioritzant els egoismes d’uns 
quants que només cerquen el seu enriquiment, enlloc 
del bé comú de tots. Hem de prioritzar polítiques que 
ajudin al desenvolupament humà integral, la lluita con-
tra la pobresa, la satisfacció de les necessitats de salut 
i el respecte a la vida en totes les seves etapes.
Ja ho veieu, doncs, uns bons desigs per començar 
aquest any 2021, «en aquest temps, en el qual la barca 
de la humanitat, sacsejada per la tempestat de la crisi, 
avança amb dificultat a la recerca d’un horitzó més 
tranquil i serè. Com a cristians, fixem la nostra mirada 
en la Mare de Déu, Estrella de la Mar i Mare de 
l’Esperança».

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: ELS VALORS DE LA SOLIDARITAT
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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 16 a 18 h

> Rés del Rosari

Aquesta setmana, dilluns i divendres, a les 6 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 4 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 5, vigília de solemnitat (20 h): Pel poble.
Dimecres 6, Epifania del Senyor:
a les 9 h, no hi ha missa;
a les 11 h, Pere Oms Pascual (aniversari).
Divendres 8 (18.30 h):
Montserrat Cot. Miquel Masramon.
Dissabte 9 (20 h): Pel poble.
Diumenge 10, Baptisme del Senyor:
a les 9 h, Difunts família Closa-Macià;
a les 11 h,  Alfons Molons Rotxa. José Mª Bassols.
Difunts família Collet-Pera. Confrares difunts del Roser.

> Epifania del Senyor: Diada dels Reis
Recordeu que, com l’any passat, la celebració d’aquesta 
solemnitat es durà terme amb la missa del dimarts 5 de 
gener (vigília, a les 20 h) i la missa del dimecres 6 de 
gener (a les 11 h).  Aquest dia no hi ha missa a les 9 h.

> Sufragis pels difunts de l’any
Degut a les mesures de seguretat sanitària que cal apli-
car actualment, els sufragis per a tots els difunts de l’any 
passat (2020), que fem normalment a les misses de 
dissabtes de gener, enguany es faran més endavant, quan 
les circumstàncies ho permetin, i ja s’informarà de les 
dates amb antelació.

> Col·lectes
+ Col·lecta extraordinària de Nadal per a Càritas Parro-
quial: 1.181,19 €.
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 488,17 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, la col·lecta és extraor-
dinària per a les obres del temple: «Intervenció del teu-
lat de la Capella del Remei».
Import pendent: 4.336,10 €. 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 5, vigília de solemnitat (18.45 h):
Família Badia-March. 
Dimecres 6, Epifania del Senyor: 
a les 10 h, Manuel i Teresa Ribas Alsina;
a les 12.15 h, Difunts família Fabregà-Bosch.
Difunts família Tanganelli-Colomer.
Dijous 7 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 8 (18.45 h):
Montserrat Elias. Pels fidels difunts.
Dissabte 9 (18.45 h): 
Josep Martín Solà (5è aniversari).
Diumenge 10, Baptisme del Senyor:
a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Elies Vives de la Guardia.
Catalina Fàbregas Borrell (17è aniversari).

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Josep Maria Vallbona Planiol, d’Arenys de Mar, als 76 
anys. María de la Paz Asensio Fernández Yañez, de Ma-
drid, als 70 anys. Emília Ribas Gelmà, de Maçanet de la 
Selva (Girona), als 95 anys. Carme Morató Fornague-
ra, d’Arenys de Mar, als 62 anys. Carme Torrent Salvà, 
d’Arenys de Mar, als 93 anys. Manel Hereu Costa, 
d’Arenys de Mar, als 87 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics. 

> Col·lectes
+ Col·lecta extraordinària de Nadal per a Càritas Par-
roquial: 1.832 €.
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 552 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a les obres del temple: «Assegurar la cor-
nisa del campanar».
Import pendent: 5.740 €. Moltes gràcies!
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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


