
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 les lectures, a través del jove Samuel, ens parlen 
de la vocació que, certament, és la resposta generosa 
a la crida de Déu. Però a vegades oblidem un pas 
essencial en aquesta vocació, que és l’acompanya-
ment. Un acompanyament que no vol dir obligar a fer 
un camí, sinó a posar llum en el camí que cada un de 
nosaltres ha de seguir, ajudar-lo a fer un creixement 
personal. Perquè aquesta és una veritat fonamental de 
l’experiència humana, i és que per créixer, tothom ne-
cessita d’algú que l’acompanyi.
Com a pares, avis, tiets... a vegades ens ha costat 
acompanyar en la fe a les persones que hem tingut a 
la nostra responsabilitat. Ens ha costat perquè, certa-
ment, la fe és un do personal, però també perquè ens 
ha faltat, a vegades, imaginació. Ens ha faltat saber fer 
que la fe formi part del nostre dia a dia, que els nos-
tres fills palpin amb nosaltres que això és important.
Per això, avui, m’agradaria compartir amb vosaltres un 
recurs que us hi pot ajudar, perquè justament aquest 
cap de setmana celebrem la Jornada de la Infància 
Missionera. És una festa on recordem que els infants 
no només son receptors de la nostra fe, sinó que 
també en poden ser transmissors, en poden ser 
protagonistes. I a més enguany el lema és ben bonic: 
«Amb Jesús de Natzaret, som família!». ¿Perquè no 
aprofiteu d’aquesta Jornada per asseure-us amb els 
vostres fills, nets o nebots i treballar aquest tema a 
partir del material que trobareu a la següent pàgina 
web: www.omp.es/jornada-infancia-misionera? Serà un 
moment per adonar-nos que els nous mitjans de 
comunicació, si en fem un bon ús, són llocs molt vàlids 
per ajudar a fer créixer la fe a les noves generacions.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: INFÀNCIA MISSIONERA
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Pregària de la Jornada
Estimat Jesús, gràcies per fer-te petit,

per dir-nos quant ens estimes.
Al món hi ha molts nens, com Tu i com jo,

que necessiten ajuda i no et coneixen.
Et demano per ells

i pels missioners que els cuiden.
Ensenya’m a ajudar jo també,

fent coses petites
amb un amor molt gran.

Porta’m a la teva casa de Natzaret
per a aprendre que, amb Tu,

tots els nens i nenes,
estiguem on estiguem, som família!

Amén.

https://www.omp.es/jornada-infancia-misionera/
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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
Dilluns, dimarts i divendres, a les 6 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 18 (18.30 h):
Per una fidel difunta. Maria Teresa Meifren. 
Per l’economia, el patrimoni i la feina.
Dimarts 19 (18.30 h): Per una fidel difunta.
Per l’economia, el patrimoni i la feina.
Divendres 22 (18.30 h): Per una fidel difunta.
Per l’economia, el patrimoni i la feina.
Dissabte 23 (20 h): Per una fidel difunta.
Diumenge 24: a les 9 h, per una fidel difunta;
a les 11 h, Lourdes Rifà. Marina Roca Gaspart.
Andreu Majó Roca. Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Salvador Fontbona Umbert, d’Arenys de Munt, als 91 
anys. Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

> Sant Antoni Abat
Aquest diumenge, 17 de gener, festa de sant Antoni 
Abat, patró dels animals domèstics i de companyia, així 
com de tots els pagesos.
Enguany, per les mesures de seguretat sanitària, no se 
celebrarà la benedicció dels animals.
Amb tot, preguem per la pagesia, els nostres animals i el 
nostre entorn natural.

> Pregària de Taizé
Aquest proper dilluns,18 de gener, ens podrem trobar al 
temple per a la ‘Pregària a l’estil de Taizé’, a les 7 h del 
vespre, després de la missa.

> Nota
Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic a 
l’adreça arenysvp@gmail.com.

> Col·lecta
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 324,94 €.

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 19 (18.45 h): Maria Teresa Meifren.
Dimecres 20 (18.45 h):
Maria Teresa Meifren. Per una fidel difunta.
Dijous 21 (18.45 h):
Maria Teresa Meifren. Per una fidel difunta.
Divendres 22 (18.45 h): Montserrat Elias.
Maria Teresa Meifren. Pels fidels difunts.
Dissabte 23 (18.45 h): Maria Teresa Meifren.
Diumenge 24:
a les 10 h, Difunts família Torrents-Vehils.
Manel Torrents. Rosa Vehils. Maria Rosa Torrents;
a les 12.15 h, Maria Teresa Meifren.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Manuel Hernández Soriano, de Riodeva (Terol), als 78 
anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de 
pau i esperança els familiars i amics. 

> Setmana de pregària per la unitat            
dels cristians 2021
A partir de demà i fins al 25 de gener es durà a terme 
la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians.
Enguany, el lema escollit és “Manteniu-vos en el meu 
amor i donareu molt de fruit” (Jn 15, 5-9).
Perquè la «mirada» interconfessional no quedi restrin-
gida només a una setmana, cal introduir un missatge 
joiós d’esperança que abraci el diàleg ecumènic en les 
predicacions i en la catequesi, fomentar espais de tro-
bada interconfessional al llarg de tot el curs, i apartar 
tot fanatisme que pretengui un afany de proselitisme.

> Xarxes
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: 743 €.
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Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín i Mejías
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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
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