
Santa Paula Montal
En aquest inici de Quaresma, el proper divendres 26 
de febrer celebrarem a Arenys de Mar la festivitat de 
Santa Paula Montal. Ella, que és una de les filles més 
significatives de la nostra vila, és també l’exemple 
d’una vida feta de pregària, de caritat i d’una fe pro-
funda que li va fer deixar enrere tot allò que no era 
necessari, per fixar la mirada només en Déu, com 
repetia ella sovint: «Parlem molt més de Déu, de 
l’Amor, i deixem les coses de la terra, perquè és al cel 
on hem d’anar». 
Som tots convidats a participar de l’eucaristia de 
divendres a Arenys de Mar, a les 18.45 h, per fer 
memòria de la nostra santa i per demanar-li la seva 
intercessió. En un full adjunt especial, rebeu un bonic 
apunt biogràfic que ens fan arribar les Religioses 
Escolàpies de la Mare Paula d’Arenys de Mar.

Festa de la Mare de Déu de Lourdes
Tal com veieu a la fotografia, el dijous 11 de febrer, 
festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, alguns mem-
bres de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes 
d’Arenys de Mar van trobar-se, a la missa vespertina 
parroquial, per celebrar la memòria d’aquesta festa i 
d’aquesta devoció tan arrelada a la nostra diòcesi.

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,
Hem començat aquest temps de Quaresma, que és un 
temps preciós que ens ha estat donat per convertir-
nos, o sigui, per girar la nostra mirada totalment cap al 
Senyor. Deixeu-me compartir amb vosaltres una part 
del missatge de Quaresma del Papa Francesc:
El dejuni, la pregària i l’almoina, tal com els presenta 
Jesús en la seva predicació, són les condicions i 
l’expressió de la nostra conversió. La via de la pobresa 
i de la privació (el dejuni), la mirada i els gestos 
d’amor vers l’home ferit (l’almoina) i el diàleg filial 
amb el Pare (la pregària) ens permeten encarnar una 
fe sincera, una esperança viva i una caritat operant.
Dejunar significa alliberar la nostra existència de tot 
el que ens fa nosa, fins i tot de la saturació 
d’informacions –veritables o falses– i productes de 
consum, per tal d’obrir les portes del nostre cor a 
Aquell que ve a nosaltres pobre de tot, però “ple de 
gràcia i de veritat”. La Quaresma és un temps per 
creure, és a dir, per rebre Déu a la nostra vida i 
permetre-li “fer estada” en nosaltres.
Pregar en l’actual context de pandèmia en el que 
vivim i en el que tot sembla fràgil i incert, és parlar 

d’esperança, per tornar a dirigir la mirada a la pacièn-
cia de Déu. A vegades, per donar esperança, n’hi ha 
prou amb ser “una persona amable, que deixa de 
banda les seves ansietats i urgències per prestar 
atenció, per regalar un somriure, per dir una paraula 
que estimuli, paraules d’alè, que reconforten, que 
enforteixen i que consolen, per possibilitar un espai 
d’escolta enmig de tanta indiferència”.
La caritat (almoina), viscuda seguint les petjades de 
Crist, és mostrar atenció i compassió per cada per-
sona. És l’expressió més alta de la nostra fe i de la 
nostra esperança. La caritat és l’impuls del cor que 
ens fa sortir de nosaltres mateixos i que suscita el 
vincle de la cooperació i de la comunió. Viure una 
Quaresma de caritat vol dir tenir cura dels qui es 
troben en condicions de patiment, abandonament o 
angoixa, per exemple, a causa de la pandèmia de la 
Covid-19. Oferim amb la nostra caritat una paraula de 
confiança, perquè l’altre senti que Déu l’estima com a 
un fill.
Que tinguem tots una bona Quaresma!

Mn. Joan Soler i Ribas
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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 Sant Rosari
Dilluns i dimarts, a les 6 de la tarda.

> Rés del Via Crucis
Cada divendres de Quaresma, a les 6 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 22 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 23 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 26 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 27 (20 h): Salvador Fontbona.
Diumenge 28, Segon de Quaresma:
a les 9 h, Joaquim Missé Soler.
Maria Carmen i Pere Rossell;
a les 11 h, Difunts família Puig-Rifà. Joaquim Missé.
Joaquima Sañé. Salvador Fontbona.

> 72a Romeria a Montserrat
Es comunica un canvi de dates per raons tècniques i 
d’organització. La Romeria Parroquial d’enguany està 
fixada en les següents dates: del divendres 28 al dilluns 
31 de maig. Més endavant es podrà informar sobre els 
preus i les dates per a les reserves.

> Preguem junts
Senyor, vas ser conduït al desert.
Poc et pensaves amb què t’hi podries trobar.
Ens volem deixar conduir per tu,
sabent que en tot moment tindrem el teu ajut.
Senyor, la temptació ens acompanya sempre.
Costa mantenir-se al marge
del diner, la publicitat, el poder.
Volem valorar-ho tot en la seva justa mesura.
Ajuda’ns-hi, Senyor!

> Col·lecta
Col·lecta extraordinària de Mans Unides del diumenge 
passat:  811,60 €. 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 23 (18.45 h):  Andreu Bertran Niell.
Dimecres 24 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dijous 25 (18.45 h):
Enric Mollfulleda Borrell. Per la Montserrat.
Divendres 26, Santa Paula Montal (18.45 h):
Marvin López Estrada. Pels fidels difunts.
Dissabte 27 (18.45 h): 
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.
Diumenge 28, Segon de Quaresma:
a les 10 h, Difunts família Badia-March;
a les 12.15 h,  Andreu Guri i Sala. 

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Pepita Noguer Vergés, d’Arenys de Mar, als 84 anys. 
Àngel Macià Pérez, d’Arenys de Mar, als 88 anys.
Zenon de Pol Alguer, d’Arenys de Mar, als 99 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics. 

> Celebracions especials
- Divendres 26 de febrer: Festa de Santa Paula Montal.
A les 18.45 h, missa en honor a l’arenyenca més 
universal: la Mare Paula.  S’acabarà la celebració amb el 
cant dels goigs.  Tothom hi és convidat.

> 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 extraordinària de Mans Unides del diumen-
ge passat:  1.015 €. 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
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