
Festa de Santa Paula Montal

Amb aquesta fotografia de la comunitat escolàpia de 
la nostra vila (M. Rosa Ballús, M. Gloria Solozábal, M. 
Inmaculada Gamarra i M. Mª del Carmen Armendáriz) 
acompanyades del nostre rector, Mn. Joan, testimo-
niem la solemnitat de Santa Paula Montal que es va 
dur a terme el divendres 26 de febrer, a l’església 
parroquial de Santa Maria d’Arenys de Mar.
Nombrosos fidels van congregar-se aquella tarda al 
temple per celebrar les vespres i la missa de la festivi-
tat d’aquesta santa de casa nostra.
Mares Escolàpies, família Montal i comunitat parro-
quial, reunits en germanor, van acabar cantant l’Him-
ne a la Mare Paula.
Recordem que el proper 25 de novembre s’acompli-
ran ja vints anys de la canonització de Paula Montal i 
Fornés. Donem-ne gràcies a Déu!

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 aquest segon capítol del document «Esperit, cap a 
on guies les nostres Esglésies?», es fa un recorregut 
per veure els reptes de la situació actual que viu 
l’Església a Occident, reptes provocats «per la 
indiferència religiosa de molts dels nostres conciu-
tadans». I què ha provocat això? Doncs que aquells 
que abans anomenàvem els «allunyats», ara s’han 
convertit en els «indiferents», en una cultura catòlica 
que va desapareixent «en moltes persones que es 
troben per sota dels cinquanta anys, particularment en 
els més joves», i que ja no es formulen des dels parà-
metres cristians la resposta a la gran pregunta: «Què 
és l’home?». A aquestes dificultats socials hi cal afegir, 
també,  la situació pròpia de la nostra Església, que veu 
com any rere any, disminueixen els sacerdots i els 
religiosos i religioses, que són el signe d’un desig de 
viure la radicalitat de l’Evangeli, així com el nombre de 
practicants. I aleshores, davant d’aquesta situació, què 
cal fer? ¿Ens hem de plegar de braços i sospirar tot 
plorant d’enyorança per uns temps passats? No! Això 
mai! Perquè no seríem cristians.
El que ens cal fer és tornar a les nostres arrels i 
recuperar «el poble de Déu com a subjecte que 
comunica l’Evangeli». Perquè el que vol transmetre el 
document dels nostres bisbes és la profunda identitat 
laïcal de l’Església: «tots som poble de batejats en nom 

del Crist i deixebles seus, membres de l’Església que 
ens acull com una mare de cor obert». I aquesta és la 
clau de volta de tota la conversió pastoral que hem de 
viure. Hem de deixar-nos d’anàlisis catastrofistes que 
neixen només de la mesura humana, i hem de comen-
çar a mirar la realitat des de la mirada esperançada de 
Déu, com un sol poble.
Que els moments són difícils? No ho negaré pas! Però 
que aquest moment és apassionant, tampoc m’ho 
podreu negar. Perquè Catalunya torna a ésser una 
terra de missió, i «el subjecte històric de la missió és 
la comunitat eclesial, la qual confessa i viu l’Evangeli 
del ressuscitat enmig del món. L’Església, doncs, no ha 
de restar reclosa en les seves estructures i organis-
mes sinó que s’ha d’encarnar i fer-se solidària amb els 
goigs i les tristeses, els sofriments i les esperances de 
la humanitat». I si això ho demanem a l’Església, com a 
estructura global, també ens ho hem d’exigir a nosal-
tres com a comunitat local, com a comunitat parro-
quial que fa camí en els dos Arenys. Perquè no hem de 
perdre mai de vista que «l’anunci de l’Evangeli és la 
vocació pròpia de l’Església, ja que l’Església existeix 
per a evangelitzar».
Som-hi, doncs, perquè ara és el nostre moment.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: L’ESGLÉSIA, POBLE DE DÉU QUE SURT A ANUNCIAR L’EVANGELI
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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 8 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i per la feina.
Dimarts 9 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i per la feina.
Divendres 12 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i per la feina.
Dissabte 13 (20 h): Difunts família Lladó-Saurí.
Diumenge 14, Quart de Quaresma:
a les 9 h, Difunts família Borrell-Closa;
a les 11 h, José Maria Bassols.
Difunts família Molons-Candela.
Mercè Casals (aniversari). Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Ángel Hidalgo Albao, de Jaén, als 76 anys.
Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

> Pregària de Taizé
El proper dilluns 15 de març som convidats a participar  
a la pregària en comunitat, a les 7 h de la tarda, just 
després de la missa.

> Recés Any de Sant Josep ‘Amb cor de Pare’
El proper dimarts 16 de març, també després de la 
celebració eucarística, som tots convidats al petit recés 
de Quaresma, enguany dedicat a l’Any Sant de Sant 
Josep. Serà a càrrec del nostre rector, mossèn Joan Soler.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 427,34 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, la col·lecta és extraor-
dinària 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 9 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní. 
Dimecres 10 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 11 (18.45 h): Per la Montserrat.
Divendres 12 (18.45 h):
Joan Roig Rovira (6è aniversari). Pels fidels difunts.
Dissabte 13 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  
Diumenge 14, Quart de Quaresma:
a les 10 h, Edesio Javier Fernández.
Difunts família Javier-Fernández.
Difunts família Castro-Pisos;
a les 12.15 h, Rosalina i Anna Maria Benet Cantó.

> Moviment parroquial
· Baptismes:
Sofia Vilanova Ferrer, filla de Roc i Míriam.
Felicitats, i benvinguda a la colla dels amics de Jesús.

> Intenció de pregària del Sant Pare
Per aquest mes de març del 2021, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent inten-
ció per a la pregària:
- Resem perquè visquem el sagrament de la reconci-
liació amb renovada profunditat, per assaborir la 
infinita misericòrdia de Déu.

> 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: 527 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a les obres del temple:
«Assegurar la cornisa del campanar».
Import pendent: 3.562 €. Moltes gràcies!

Re

Adscrits: Mn. Pros

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 

rosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Bor

el. 679 55 34 66

 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


