
Benvolguts i benvolgudes,
Aquest diumenge celebrem el dia de Mans Unides, la 
campanya contra la Fam. És, certament, un bon mo-
ment perquè nosaltres, com a cristians, fem una 
reflexió serena de la situació del nostre món, partint 
sempre dels ensenyaments de Jesús. Perquè si bé és 
cert que en un fragment de l’evangeli Jesús ens diu 
que «de pobres sempre en tindreu entre vosaltres», 
no és menys cert que quan Jesús els trobava en el seu 
camí, no els feia sentir com a pobres, sinó que els 
donava una nova oportunitat, perquè havia descobert 
en el pobre al seu germà.
Un procés ben diferent al que hem anat fent nosaltres 
en aquests darrers anys, on fins i tot hem anat 
transformant el concepte de pobre. Així als anys 
seixanta-setanta es parlava dels «oprimits», als anys 
noranta es va passar a parlar dels «exclosos», i ara, en 
ple segle XXI els tractem de «despeses» per la 
societat. I això ho canvia tot, perquè a l’oprimit se l’ha 
d’alliberar, a l’exclòs se l’ha d’incloure, però a la des-
pesa se l’ha d’eliminar,  perquè és un cost per a la 
nostra societat. I això no pot ser.
Si volem una veritable societat cristiana, hem d’alçar 
les veus contra les situacions concretes de pobresa i 
d’exclusió per a construir una veritable cultura de fra-

ternitat i solidaritat, fundada en la fe en Jesucrist. És el 
que fa avui Jesús a l’evangeli. Se li acosta el més gran 
pobre que hi havia en el seu temps, el veritable 
marginat, els qui calia eliminar perquè eren un perill 
per a la societat: el leprós. Però, què fa Jesús? L’acull, 
l’escolta i li parla. El tracta com un germà, el reincideix 
a la societat i li diu: «Ara, ves-ne a donar gràcies a 
Déu».
Volem una societat millor? Doncs, fem el mateix. 
Deixem de buscar culpables als nostres mals entre els 
qui han quedat als marges del camí, i anem-los a 
buscar. Potser és allà on hi trobarem el remei pel 
nostre món ferit. Perquè com ens va dir Jesús: «Tot 
això que fèieu a un d’aquests petits, a mi m’ho fèieu».

Mn. Joan Soler i Ribas

DIMECRES DE CENDRA
Dimecres que ve, 17 de febrer, celebrarem el Dime-
cres de Cendra, i estem tots convidats a l’eucaristia i 
imposició de cendres, per iniciar amb sentit la Qua-
resma. L’Església, en aquest temps, ens ofereix el camí 
de la pregària, l’almoina i el dejuni, com a signes visi-
bles d’una realitat que vivim en el més profund del 
nostre cor.
Hem de recuperar el temps de Quaresma,  i molt més 
en aquest difícil any que hem viscut tots plegats. 
Perquè aquesta pandèmia ens ha suposat molts de 
sacrificis, personals i comunitaris i ens ha obligat a 
aturar el pas. La Quaresma ens ha d’ajudar a com-
prendre perquè és necessari un canvi de vida. És un 
temps per revisar en profunditat la nostra vida i veure 
si la vivim, veritablement, a la presència de Déu, és un 
temps per convertir-se i tornar a l’evangeli.
Us hi esperem!

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)
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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

> Intencions de la setmana
Dilluns 15 (18.30 h): Julio Arias Lázaro.
Miquel Masramon (aniversari). Per una fidel difunta.
Dimarts 16 (18.30 h):
Esteve Vallalta. Pilar Clopés. Per una fidel difunta.
Dimecres 17, Dimecres de Cendra (20 h):
Pel poble. Divendres 19 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 20 (20 h): Pel poble.
Diumenge 21, Primer de Quaresma:
a les 9 h, pel poble;
a les 11 h, Guillem Molons. Marina Roca. Joan Majó.
Andreu Majó. Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Rosa Salvà Colomer, d’Arenys de Munt, als 93 anys.
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Pregària de Taizé
Aquest dilluns, 15 de febrer, som convidats a participar a 
la pregària comunitària a l’estil de Taizé, que tindrà lloc al 
temple a les 7 h de la tarda.

> Quaresma 2021
Iniciarem aquest temps litúrgic de Quaresma el proper 
dimecres 17 de febrer, Dimecres de Cendra. Ho celebra-
rem en comunitat a l’eucaristia de les 20 h, amb la bene-
dicció i imposició de la Cendra, seguint les mesures de 
seguretat sanitària actuals. 
Rés del Via Crucis: els divendres de Quaresma, a les 18 h.
Rés del Sant Rosari: dilluns i dimarts, a les 18 h.

> Col·lectes
+ Avui, col·lecta extraordinària de Mans Unides.

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 16 (18.45 h): Difunts Família Badia-March.
Dimecres 17, Dimecres de Cendra (18.45 h):
Zenon Abadal Borrell.
Dijous 18 (18.45 h):
Soledad Heredia Martín. Per la Montserrat.
Divendres 19 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Jaume Gras i Xiberta (24è aniversari).
Dissabte 20 (18.45 h): Josep Montmany i Vidal.
Diumenge 21, Primer de Quaresma:
a les 10 h, Carme i Pepita Tàpias Xamaní;
a les 12.15 h, Josep Saurí i Rosa Bargalló.
Filomena Miquel Saurí. Pilar Ferrer del Castillo.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Àngels Vizcarro Quixal, de Sant Carles de la Ràpita, als 
83 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna.

> Inici de la Quaresma
Dimecres que ve, Dimecres de Cendra, 17 de febrer, 
missa a les 18.45 h, a la nostra parròquia, amb la 
benedicció i imposició de la Cendra.

> 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
+ Avui, col·lecta extrordinària de Mans Unides.
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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: 677,85 €.
+ Donatiu: 50 €. + Donatiu 475è aniversari: 1.200 €. 
Import pendent: 1.555,49 €. Moltes gràcies!

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
« Assegurar la cornisa del campanar».
+ Col·lecta del diumenge passat: 494 €.
+ Donatiu: 100 €. + Donatiu: 200 €.
Import pendent: 3.562 €. Moltes gràcies!
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