
Celebració de la Vida Consagrada

Aquest dimarts 2 de febrer, dia de la Vida Consagrada, els parroquians 
d’Arenys de Mar estem convidats a l’eucaristia que celebrarem a la Parrò-
quia, a les 18.45 h, on els representants de totes les comunitats religioses 
presents a la vila renovaran públicament la seva consagració en el seguiment 
de Crist i en la missió de l’Església. A Arenys de Munt, la missa de la Cande-
lera serà a les 18.30 h i també es pregarà per tots els religiosos i religioses, 
en comunió de pregària amb les comunitats d’Arenys de Mar.

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,
Aquest dimarts, festa de la Presentació del Senyor, 
més coneguda com la Candelera, és també la Jornada 
de la Vida Consagrada. A les nostres parròquies tenim 
la sort de tenir-ne cinc comunitats a Arenys de Mar: 
les Filles del Cor de Maria, a la residència Vil·la Betà-
nia; les Concepcionistes Missioneres de l’Ensenya-
ment, al Col·legi la Presentació; les Escolàpies de la 
Mare Paula Montal, a la casa d’espiritualitat per a 
recessos; les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de 
Paül, al complex Maricel; i els Framenors Caputxins, 
amb el noviciat. Tots ells meravellosos testimonis, al 
mig de les nostres comunitats, d’una vida donada al 
servei de l’Evangeli en el seguiment de Jesús.
Per això avui volia donar-los gràcies, en nom de tots, 
pel bé que fan a les nostres parròquies. Gràcies, per la 
seva presència discreta, humil i evangèlica que ens 
anima a avançar en la nostra vida cristiana. I també 
volia, amb senzillesa, i partint del lema d’enguany “Els 
religiosos i religioses, bons samaritans en un món 
ferit”, recordar quina és la seva vocació.
Els religiosos tenen la preciosa vocació de fer 
resplendir l’amor de Déu per a tots els homes i dones 
d’avui. Són persones que han escoltat en el més pro-
fund del seu cor una veu que els deia: “Deixa-ho tot i 
vine amb mi”. I no han tingut por a dir sí al Senyor. Un 
sí generós, amb el desig de deixar-se guiar per 
l’Esperit per trobar les noves ferides de la nostra 
humanitat, allà on fa més falta que mai una mà amiga, 
un cor ple d’amor, un signe de fraternitat. La vida 
religiosa no és una bonica experiència d’un passat 
gloriós del cristianisme, sinó que és la crida present a 
descobrir de nou els valors evangèlics d’una vida de 
pobresa, d’obediència i de castedat. Signes profètics de 
persones plenes de l’alegria de l’evangeli.

Benvolguts religiosos i religioses que feu camí en les 
nostres parròquies, us demanem la vostra benedicció i 
preguem perquè es fortifiqui en vosaltres una fe viva i 
amorosa, una esperança alegre i segura, i una caritat 
humil i activa. I demanem també perquè en les nostres 
parròquies algun jove escolti la crida de Déu que li 
diu: “I tu? No vols continuar amb aquest somni? Vols 
ser religiós o religiosa?”.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: UN SÍ GENERÓS
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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 1 (18.30 h):
Per una fidel difunta. Maria Teresa Meifren Bardi.
Per l’economia, el patrimoni i la feina.
Dimarts 2, Festa de la Presentació del Senyor,
la Candelera (18.30 h):
Per una fidel difunta. Salvador Riera Colomer (aniv.).
Divendres 5 (18.30 h):
Joan Recolons Bigorra. Maria Cucurull Colomer.
Xavier Colomer Matas. Per una  fidel difunta.
Dissabte 6 (20 h): Per una  fidel difunta.
Diumenge 7: a les 9 h, per una  fidel difunta.
Antoni Marpons. Josefa Colomer;
a les 11 h, Teresa Puig. Confrares difunts del Roser.

> Festa de la Presentació del Senyor
El proper dimarts, 2 de febrer, celebrarem la festa de la 
Presentació del Senyor, popularment coneguda com “La 
Candelera”: recordem que se celebra l’encontre del Fill 
de Déu, presentat al temple, amb el seu poble, que l’acull 
com a “llum que es revela a les nacions”.
A la missa se celebrarà amb la benedicció de les cande-
les, seguint les normes de seguretat sanitària establertes.

Senyor Jesús,
torna a ensenyar-nos a dir Pare nostre,

perquè les nostres vides lliurades i al servei
responguin cada dia a l’encàrrec del matí de Pasqua:

«Aneu i digueu als meus germans».

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 421,64 €.
+ I el donatiu acumulat amb la Capella domiciliària de la 
Mare de Déu del Remei: 35,26 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, la col·lec-
ta serà extraordinària per a les obres del temple:
«Intervenció del teulat de la Capella del Remei».
Import pendent: 3.483,34 €. 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 2, Festa de la Presentació del Senyor,

la Candelera (18.45 h): Maria Teresa Meifren Bardi.
Miquel Oller Riera (21è aniversari).

Dimecres 3 (18.45 h): Maria Teresa Meifren Bardi.
Antònia Malet Busqué. Josep Bagà Alemany.
Josep Bagà Freixes. Per una fidel difunta.

Dijous 4 (18.45 h): Maria Teresa Meifren.
Per la Montserrat. Per una fidel difunta.

Divendres 5 (18.45 h):
Maria Teresa Meifren. Pels fidels difunts.

Dissabte 6 (18.45 h): Maria Teresa Meifren.

Diumenge 7:
a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Maria Teresa Meifren.

> Moviment parroquial

· Defuncions:
M. Dolors Ayala López, d’Arenys de Mar, als 90 anys.
Pere Terradas Solanells, de Breda, als 82 anys.
Que el Senyor els 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·lectes

+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 453 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a les obres del temple:
«Assegurar la cornisa del campanar».
Import pendent: 4.356 €. Moltes gràcies!
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 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


