
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,
L’any 2019 el Papa Francesc publicava una carta 
apostòlica titulada «Aperuit illis» on instituïa el III 
Diumenge del Temps Ordinari com el Diumenge de la 
Paraula. I per ajudar-nos a reflexionar sobre la impor-
tància d’aquest diumenge em valc d’uns fragments 
d’un interessant article que ha publicat el Dr. Agustí 
Borrell, reconegut biblista a casa nostra. Ens diu:
«La Setmana de la Bíblia, aquesta bella iniciativa que 
ens recorda el gran do que és la Paraula de Déu, 
arriba enguany mentre experimentem amb tota la 
humanitat el flagell del coronavirus, que ens obliga a 
modificar tants aspectes del nostre estil de vida i de 
les nostres relacions socials. Podem suportar aquest 
temps com una desgràcia, que ho és, però també el 
podem assumir com una oportunitat i treure profit 
dels inevitables efectes col·laterals de la pandèmia. Per 
a molta gent la nova situació comporta una reducció 
de compromisos i desplaçaments, i per tant suposa 
disposar de més temps per estar a casa i per destinar-
lo a altres ocupacions. La pandèmia pot ser una opor-
tunitat també en relació amb la Bíblia. Si la tornem a 
llegir, sobretot en família, ens n’adonarem que la Bíblia 
ens continua oferint múltiples exemples de respostes 
fermes i serenes a situacions de forta dificultat: per 
exemple, Job manté inalterable la confiança en Déu 
fins i tot quan ho perd tot (Jb 1,21), Jeremies exhorta 
els exiliats a integrar-se a la ciutat on han estat 
deportats (Jr 29) i l’apòstol Pau se sent sempre fort 
per la seva unió amb Crist (Rm 5,3- 4)».
Ja ho veieu, doncs, que la Bíblia no és només un bonic 
llibre per tenir a casa, o per fer-ne estudis erudits, sinó 
que és, per sobre de tot, una guia segura per a les 
nostres vides. Com ens exhorta el Dr.  Agustí: 
«Aprofitem d’aquest diumenge i d’aquesta setmana 
per descobrir de nou, en la Paraula de Déu, la llum i la 
força en aquests temps nous i estranys.

La millor manera de respondre a la situació en què 
ens trobem és tenir el cor atent a Déu, que ens parla 
per mitjà de la Paraula. I la Paraula sempre la tenim a 
l’abast, no és mai lluny de nosaltres, perquè «La 
paraula és molt a prop teu; la tens als llavis i la tens al 
cor, perquè puguis complir-la» (Dt 30,14).

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: DIUMENGE DE LA PARAULA DE DÉU
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Què impedeix que creixi, en nosaltres, la llavor de l’Evangeli?
Ens limitem a escoltar la Paraula sense cercar-hi res?

Per què som inconstants i ens fem enrere?
Com experimentem la seducció de les coses que aquest món valora                                           

i que són lluny de l’Evangeli?



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 25 (18.30 h):
Per una fidel difunta. Maria Teresa Meifren Bardi.
Per l’economia, el patrimoni i la feina.
Dimarts 26 (18.30 h): Per una fidel difunta.
Per l’economia, el patrimoni i la feina.
Divendres 29 (18.30 h): Per una fidel difunta.
Per l’economia, el patrimoni i la feina.
Dissabte 30 (20 h): Per una fidel difunta.
Diumenge 31:
a les 9 h, per una fidel difunta.
Maria Carmen i Pere Rossell. Pere Puig. Lourdes Rifà;
a les 11 h, Joaquim Missé.  Joaquima Sañé.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Amadeu Ginesta Salicrú, de Sant Iscle de Vallalta, als 88 
anys. Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

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

> Preguem junts
Gràcies, Senyor, per portar-nos
la Bona Nova del teu Regne.
Volem abandonar les nostres inèrcies
i acollir allò nou que tens preparat per a nosaltres.
No hem de tenir por,
perquè Tu vols la nostra felicitat,
el millor per a cadascú de nosaltres.
Que sempre estiguem atents a la veu del teu Esperit
per saber què vols de nosaltres.

> Col·lecta
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 314 €.

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 26 (18.45 h):
Maria Teresa Meifren Bardi. 

Dimecres 27 (18.45 h):
Maria Teresa Meifren Bardi. Per una fidel difunta.

Dijous 28 (18.45 h):
Maria Teresa Meifren Bardi. Per una fidel difunta.
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres 29 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Montserrat Elias. Maria Teresa Meifren Bardi.

Dissabte 30 (18.45 h): 
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.
Maria Teresa Meifren Bardi.

Diumenge 31: a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Maria Teresa Meifren Bardi.

> Moviment parroquial
· Baptismes:
Sònia Pozo López, filla de Manuel i Sònia.
Felicitats, i benvinguda a la colla dels amics de Jesús.

· Defuncions:
Rosa Puigvert Vives, de Sant Iscle de Vallalta, als 80 
anys. Maria Teresa Terradas Albareda, de Caldes d’Es-
trac, als 95 anys. Francesca Cervera Riera, d’Arenys de 
Mar, als 93 anys. Remei Missé Majó, d’Arenys de Munt, 
als 78 anys. Que el Senyor les 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: 451 €.

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 55 34 66

Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín i Mejías
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Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 55 34 66

Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín 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
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