
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,
Vam començar el 2021 amb l’esperança que, a més 
dels desigs tradicionals que demanem en començar un 
nou any, hi afegíssim també el desig que aquest 2021 
ens ajudés a augmentar la nostra fe. I per aconseguir-
ho, certament, ens hi podrien ajudar aquestes dues 
festes que hem viscut aquesta setmana. D’una banda la 
que vam celebrar dimecres passat, amb l’Epifania del 
Senyor, i per altra banda, la que celebrem avui, amb la 
festa del Baptisme de Jesús. Per què? Doncs perquè 
ambdues festes són una crida a començar de nou, a 
confiar en Déu.
Fixem-nos d’una banda en els Reis Mags. Què fan? 
Senzillament es posen en camí. Han vist un estel, un 
senyal significatiu en les seves vides, i no han dubtat en 
començar un discerniment per descobrir què volia 
Déu d’ells. I això és el que els fa diferents de totes les 
altres persones que també van veure l’estel. Perquè el 
que diferencia els homes no són els fets significatius 
que han viscut, sinó la resposta que hi han donat. El 
que fa diferent als Mags no és que hagin vist un estel, 
sinó que, veient-lo, s’han posat a caminar. Perquè el 
contacte amb Déu ha de canviar per força la nostra 
manera de pensar, d’actuar i de viure.

I per altra banda, la festa del Baptisme del Senyor ens 
ha de fer replantejar el nostre baptisme. Perquè si bé 
és cert que el baptisme m’obre les portes a la vida, 
també és cert que no el rebo només per a mi, sinó 
que el baptisme m’envia cap als altres. I això és el que 
ens cal, avui més que mai. Ja no es tracta només de 
recuperar el baptisme dels nostres menuts, sinó que 
es tracta de recuperar el nostre baptisme amb tota la 
força de l’Esperit.
Perquè vivim un moment apassionant i aquest mo-
ment necessita de persones apassionades. És el que 
ens diu la carta de sant Joan que hem llegit: «La nostra 
fe és la victòria que ja ha vençut el món. Qui venç el 
món, sinó el qui creu que Jesús és el fill de Déu?». 
Perquè la missió pertany a tot el poble de Déu en 
virtut del baptisme rebut. Ja n’hi ha prou de parlar de 
l’Església des dels marges, com uns espectadors ex-
terns. Ara ens toca sentir-nos els protagonistes de la 
nostra història perquè, pel nostre baptisme, tots som 
Poble de Déu, tots som Església.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: RECUPERAR EL NOSTRE BAPTISME
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La glòria del Senyor s’ha manifestat a Betlem
i es continuarà manifestant entre nosaltres,
fins al dia del seu retorn gloriós.
Per això us anunciem amb goig que,
així com ens hem alegrat en aquestes festes
del Nadal de Nostre Senyor Jesucrist,
ens alegrarem també en la gran celebració pasqual
de la Resurrecció del nostre Salvador.
Així doncs, tinguem present que aquest any 
l’exercitació de la Quaresma,
que ens prepara per les festes pasquals,
començarà el pròxim 17 de febrer, Dimecres de
Cendra, i del dijous 1 al dissabte 3 d’abril,
celebrarem amb fe el Tríduum Pasqual de la mort,
sepultura i resurrecció del Senyor Jesús.
El diumenge 4 d’abril serà la Pasqua,
la festa més important de l’any,
i al cap de set setmanes,
el diumenge 23 de maig celebrarem la Pentecosta,
el do que Jesús ressuscitat fa a la seva església:
el seu Esperit Sant.

Cada diumenge, Pasqua setmanal, la santa Església farà 
present aquest mateix esdeveniment, en el qual Crist 
ha vençut el pecat i la mort.
Per a la comunitat parroquial de Santa Maria 
d’Arenys de Mar serà festa gran:
- el 9 de juliol, honorant Sant Zenon;
- el 15 d’agost, l’Assumpció de la Mare de Déu;
- el 16 d’agost, festa de Sant Roc, vot de vila.
Per a la comunitat parroquial de Sant Martí 
d’Arenys de Munt ho serà:
- el segon diumenge de Pasqua, 11 d’abril,                     

festa a la Verge del Remei, vot del poble;
- el 7 d’octubre, festa del Roser de tot lo món;
- l’11 de novembre, en la festa de Sant Martí;
- el 22 de novembre, Santa Cecília, a Torrentbò.
I ja al final de l’any, el dia 28 de novembre, iniciarem
un nou any litúrgic amb el primer diumenge d’Advent.
A Ell, el Crist gloriós, el qui era, el qui és i el qui ve, al 
qui és Senyor del temps i de la història, tot l’honor i 
tota la glòria pels segles dels segles.

ANUNCI  DE  LES  FESTES  DE  L’ANY  2021



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
Dilluns, dimarts i divendres, a les 6 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 11 (18.30 h): Pel poble.

Dimarts 12 (18.30 h):

Montserrat Cot (aniversari).

Divendres 15 (18.30 h): Pel poble.

Dissabte 16 (20 h): Pel poble.

Diumenge 17:

a les 9 h, pel poble;

a les 11 h,  Alfons Molons Candela. Pere Oms.

Concepció Vives. Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Rosa Colomer Campmajó, d’Arenys de Munt, als 79 
anys. Jaume Torrent Alsina, d’Arenys de Munt, als 80 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics. 

> Sufragis pels difunts de l’any
Recordem que, enguany, els sufragis pels difunts de l’any 
passat (2020) es faran a les misses dels dissabtes; però 
més endavant, i ja s’anunciaran les dates amb antelació, 
quan les mesures de seguretat sanitària ho permetin pel 
que fa a l’aforament del temple.

> Pregària de Taizé
Aquest mes reprenem el costum de fer la Pregària a 
l’estil de Taizé el tercer dilluns de mes, que serà el 
proper dilluns 18 de gener, a les 7 h de la tarda, després 
de la missa.

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 12 (18.45 h):
Maria Teresa Meifren.
Dimecres 13 (18.45 h):
Maria Teresa Meifren.
Dijous 14 (18.45 h):
Maria Teresa Meifren.
Divendres 15 (18.45 h): Montserrat Elias.
Maria Teresa Meifren. Pels fidels difunts.
Dissabte 16 (18.45 h): 

Josep Maria Maimí Fané. Difunts família Maimí-Fané.

Antonia Cano Morcillo. Maria Teresa Meifren.
Diumenge 17:
a les 10 h, Esposos Jordi i Maria dels Àngels;
a les 12.15 h, Maria Teresa Meifren. 

> Intenció de pregària del Sant Pare
Per aquest mes de gener del 2021, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent inten-
ció per a la pregària: 
“Perquè el Senyor ens doni la gràcia de viure en plena 
fraternitat amb els germans i germanes d’altres reli-
gions i no caminar barallant-nos, i pregant els uns pels 
altres, obrint-nos a tots”.

> 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”.
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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, 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: 852,76 €.
Import pendent: 3.483,34 €. Moltes gràcies!

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
« Assegurar la cornisa del campanar».
+ Col·lecta del diumenge passat: 1.384 €.
Import pendent: 4.356 €. Moltes gràcies!

mailto:arenysdemuntparroquia@gmail.com
mailto:arenysdemuntparroquia@gmail.com
mailto:arenysdemarparroquia@gmail.com
mailto:arenysdemarparroquia@gmail.com
mailto:arenysvp@gmail.com
mailto:arenysvp@gmail.com

