
Actuacions al temple de Santa Maria
El 29 de gener, a les façanes del temple parroquial 
d’Arenys de Mar, es va dur a terme una actuació de 
control i consolidació per assegurar els revestiments 
exteriors malmesos pel pas dels anys degut a les fil-
tracions i a la manca d’adherència.  Així mateix, el mar-
tell de la campana de les hores ja ha estat substituït 
per un de nou, tornant a la normalitat del seu toc.

Jornada de la Vida Consagrada
Aquest dimarts 2 de febrer, festa de la Presentació del 
Senyor, la comunitat parroquial d’Arenys de Mar va 
celebrar la Candelera amb els religiosos i religioses de 
la vila (Caputxins, Concepcionistes Missioneres de 
l’Ensenyament, Filles del Cor de Maria, Filles de la Ca-
ritat i Mares Escolàpies), que van renovar els seus vots 
en la XXV Jornada Mundial de la Vida Consagrada.

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,
En l’evangeli d’aquest diumenge, Jesús, una vegada 
més, ens transmet esperança. I ho fa a través d’una 
persona malalta amb qui es troba en la seva missió: la 
sogra de Pere. I com ho fa? Doncs, s’acosta a la 
fragilitat d’aquella dona i donant-li la mà la fa reviure 
de nou. Així de senzill. Perquè el malalt, per a Jesús, no 
és mai algú que genera un problema, sinó una 
oportunitat per aturar el pas i redescobrir la presèn-
cia de Déu assegut al costat d’aquell qui està patint.
I si nosaltres ens diem cristians, si volem ser veritables 
deixebles del Crist, hem de tornar a recuperar 
aquesta disponibilitat de Jesús per acostar-se als 
malalts. Aquesta setmana, el dijous 11, farem memòria 
de la Mare de Déu de Lourdes, signe d’esperança per 
a tanta gent malalta, record d’un lloc on es troba la 
salut del cos i de l’ànima. Era el moment en què ens 
trobàvem en comunitat als dos Arenys, en els nostres 
bonics santuaris de Lourdes, per pregar junts. 
Enguany, però, per les restriccions de la Covid, hem 
preferit que cada persona hi vagi anant al llarg del dia i 
evitem així aglomeracions. Preguem pels nostres 
malalts i al mateix temps, pensem que no estaria mala-

ment fer-ho saber a la parròquia perquè, quan les 
condicions sanitàries ho permetin, els hi poguéssim 
dur la comunió i, si fos necessari, també la unció dels 
malalts.
La unció dels malalts és un sagrament que hem de 
recuperar. Havia format part de les nostres vides, 
durant generacions, però ara l’hem anat aparcant, com 
si el moment de malaltia no fos el moment on més 
necessitem de l’esperança i de la fe. És un sagrament 
de vida, i no de mort, que vol el restabliment del 
malalt i de l’esperança en l’ancià. És el sagrament que 
ens ajuda a recuperar l’obertura a Déu i als altres i 
evitar el perill de tancar-se en si mateix.
Germans, ens cal recuperar la vida cristiana en tota la 
seva plenitud i la vida dels sagraments n’és un signe. És 
la manera de mostrar al món que Jesús continua 
essent el centre de les nostres vides. I una manera 
ben bonica de fer-ho és com ho va fer Jesús: acostar-
se al qui pateix i donar-li, senzillament, la mà. I amb 
aquest gest, ple d’amor, farem renéixer l’esperança en 
el cor dels qui ens envolten.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: LA SALUT DEL COS I DE L’ÀNIMA
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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 8 (18.30 h):
Per una fidel difunta. Maria Teresa Meifren Bardi.
Dimarts 9 (18.30 h): Per una fidel difunta.
Divendres 12 (18.30 h): Per una fidel difunta.
Dissabte 13 (20 h):
Difunts família Horta-Cruañas. Francesc Vives Torrent.
Maria Alsina Ferran. Per una fidel difunta.
Diumenge 14:
a les 9 h, Difunts família Borrell-Terra. Jaume Puig Rifà.
Gregori Costa (aniversari). Per una fidel difunta;
a les 11 h, José Maria Basssols. Guillem Molons. Salvador 
Fontbona Umbert. Gaspar Casals. Vicenta Brecha.
Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions: Maria Roig Llobet, de Sant Iscle de Vallalta, 
als 87 anys. Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Festa de la Mare de Déu de Lourdes
El proper dijous, dia 11, l’Església celebrarà la festa de la 
Mare de Déu de Lourdes. Enguany, al nostre poble, per 
raons de seguretat sanitària, no es convoca la gent al rés 
en comunitat del Rosari a la Gruta de Lourdes de 
Sobirans. Amb tot, qui vulgui i pugui pot visitar el san-
tuari i pregar a la Verge, especialment pels malalts.

> 72a Romeria Parroquial a Montserrat
Enguany, si la pandèmia i el confinament establert al seu 
dia ho permet, la 72a Romeria Parroquial té els següents 
dies assignats: del 4 al 7 de juny. Properament es podrà 
donar més informació.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat:  400,70 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, la col·lecta és extra-
ordinària 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 9 (18.45 h):
Maria Teresa Meifren Bardi. 
Dimecres 10 (18.45 h):
Maria Teresa Meifren Bardi.  Antònia Malet Busqué.
Josep Bagà Alemany. Emília Alemany Torrent.
Miquel Vila (memòria del seu naixement).
Per una fidel difunta.
Dijous 11 (18.45 h): Maria Teresa Meifren Bardi.
Per la Montserrat. Per una fidel difunta.
Divendres 12 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 13 (18.45 h): Benet Maimí Fané. Maria Pou 
Marlet. Joaquima Pou Carreras. Xavier Maimí Miró. 
Diumenge 14:
a les 10 h, Emili Orra Tapias; a les 12.15 h, Esposos 
Amadeu Blanchart i Rosa Maria Daniel.

> Intenció de pregària del Sant Pare
Per aquest mes de febrer del 2021, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent inten-
ció per a la pregària:
- Resem per les dones que són víctimes de la 
violència, perquè siguin protegides per la societat i 
perquè el seu patiment sigui considerat i escoltat.

> 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: 512 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a les obres del temple:
«Assegurar la cornisa del campanar».
Import pendent: 4.356 €. Moltes gràcies!
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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

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

