
Adoració eucarística
En l’apartat 3.6 del document, hi trobem: «També hem 
de constatar, en el temps transcorregut des del Con-
cili Provincial Tarraconense, una redescoberta en les 
nostres comunitats de l’adoració eucarística, tant 
personal com comunitària.
De fet «rebre l’Eucaristia significa adorar Aquell qui 
rebem». En l’adoració eucarística fora de la missa es 
perllonga i s’intensifica el que succeeix en la cele-
bració litúrgica. Per això no es pot desvincular mai 
l’adoració eucarística de la celebració litúrgica».
Així, doncs, seguint aquesta orientació, i amb la 
demanda d’un grup de fidels, cada primer divendres 
de mes, començarem l’adoració eucarística, després 
de l’Eucaristia, a la Parròquia de Santa Maria 
d’Arenys de Mar, fins a les 20 h. Començarem el 
proper divendres 5 de març.
Hi estem tots convidats!

Donatiu de la 
Confraria de 
la Mare de 
Déu dels 
Dolors
Càritas Parroquial 
d’Arenys de Mar 
agraeix ben de cor 

el donatiu rebut per part de la Confraria de la Mare 
de Déu dels Dolors. Una donació de 1.000 € que les 
seves integrants han lliurat per poder comprar ali-
ments bàsics. Aquest import ha estat recollit entre les 
seves confraresses i també de la venda de loteria i 
d’espelmes. En un principi aquests diners havien de 
servir per restaurar la imatge del pas, però al no dur-
se a terme les processons de l’any passat i d’aquest 
han decidit fer aquesta aportació per ajudar a famílies 
necessitades. Una vegada més, moltes gràcies!

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 aquests diumenges de Quaresma, m’ha semblat 
oportú de compartir amb vosaltres, per a la nostra 
meditació i conversió comunitària, diferents extrets 
del document que han publicat els nostres bisbes, 
arran dels 25 anys del Concili Provincial Tarraco-
nense, i que duu per títol: «Esperit, cap a on guies les 
nostres Esglésies?». Una pregunta ben pertinent que 
ens ha de fer obrir tots els sentits per percebre els 
signes de l’Esperit enmig del nostre món i, al mateix 
temps, ens ha de fer preguntar si serem capaços de 
seguir aquest Esperit. I cal preguntar-nos-ho, perquè a 
vegades, l’Esperit et porta cap a llocs on no t’agradaria 
anar, com va fer amb Jesús la setmana passada, duent-
lo al desert. Deserts que, ben sovint, són necessaris 
per a una veritable conversió, personal i eclesial.
Així, a les properes setmanes reflexionarem sobre els 
grans temes d’aquest document: 1. La Paraula de Déu 
i els sagraments, centre de vida de l’Església; 2. Esglé-
sia, Poble de Déu que surt a anunciar l’Evangeli; 3. Una 
Església per als pobres i els qui viuen a les perifèries; 
4. El camí conjunt de les Esglésies amb seu a 
Catalunya.
Comencem avui  amb  la  Paraula  de  Déu i els sagra-

ments, subratllant la celebració de l’Eucaristia en 
l’apartat 3.3. Perquè la celebració de l’Eucaristia i tota 
la Litúrgia és essencial per a l’Església, tant per a la 
seva vida i santedat, com per a la missió. Ens cal, com 
a comunitat cristiana, recuperar la centralitat de 
l’eucaristia en la nostra vida, bo i recordant, per 
exemple, aquells màrtirs de Bitínia que a l’any 304, tot 
i el perill que representava per a ells celebrar 
l’eucaristia, davant les persecucions que patien, van 
afirmar: «Sine dominico non possumus», o sigui: 
«Sense el diumenge, no podem viure!». Ho vivim així, 
nosaltres? ¿Germans, no seria aquest temps de 
Quaresma un bon moment per veure si, realment, 
l’eucaristia és central en les nostres vides? Ho escrivia 
Benet XVI: «Com més viva és la fe eucarística en el 
Poble de Déu, tant més profunda és la seva parti-
cipació en la vida eclesial a través de l’adhesió 
conscient a la missió que Crist ha confiat als seus 
deixebles» (Sacramentum caritatis 6).
Res més, que la nostra participació a l’eucaristia sigui 
cada cop més assídua i viscuda amb més intensitat. 
Serà el primer pas cap a una veritable conversió 
comunitària.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: ESPERIT, CAP A ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES?
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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 1 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i per la feina.
Dimarts 2 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i per la feina.
Divendres 5 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer.  Xavier Colomer Matas.
Per l’economia, el patrimoni i per la feina.
Dissabte 6 (20 h): Pel poble.
Diumenge 7, Tercer de Quaresma:
a les 9 h, Jaume Missé Torras (aniversari).
Paquita Soler Castañer (aniversari);
a les 11 h, Guillem Molons. Maria Remei Missé Majó, 
confraressa del Roser. Confrares difunts del Roser.

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

> 72a Romeria a Montserrat
Recordem que la Romeria Parroquial d’enguany està 
fixada per a les dates següents:
del divendres 28 al dilluns 31 de maig.  
Cel·les - preus any 2021:
4 dies / 122 €;  3 dies / 80 €;  2 dies / 63 € per persona.
Inscripcions: ja es poden fer, fins al 20 de març, al telè-
fon mòbil 669 619 569.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 397,90 €.
+ 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: 1.555,49 €. 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 (18.45 h):
Difunts Família Badia-March. 

Dimecres 3 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Dijous 4 (18.45 h): Per la Montserrat.

Divendres 5 (18.45 h):
Joaquim Piqué (20è aniversari).
Miguel Landino (54è aniversari). Pels fidels difunts.

Dissabte 6 (18.45 h):
Manuel i Teresa Ribas Alsina. 

Diumenge 7, Tercer de Quaresma:
a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, per la vila.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Basilio Neila Sánchez, d’Hervas (Cáceres), als 82 anys.

Jaume Campeny March, d’Arenys de Munt, als 94 anys.

Joan Alsina Rosselló, d’Arenys de Mar, als 89 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: 477 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a les obres del temple:
«Assegurar la cornisa del campanar».
Import pendent: 3.562 €. Moltes gràcies!
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Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín i Mejías
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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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