
Visites escolars al retaule de Pau Costa
Aquest mes de març els Amics del Retaule de Santa 
Maria d’Arenys de Mar han començat les visites 
escolars a l’obra de Pau Costa amb la intenció de 
transmetre l’estima per aquesta joia del patrimoni 
cultural i artístic, emblema del barroc català.
L’oferta de visites del retaule va començar a treballar-
se abans de la pandèmia, però després tot va quedar 
aturat. Ara, amb les mesures corresponents i l’afora-
ment limitat, les visites es diregeixen especialment als 
alumnes de Cicle Mitjà de Primària.
A la visita s’explica la construcció del retaule, com es 
daurava amb pa d’or, com es policromava i es mostren 
algunes eines. També es tracta el context religiós de 
l’obra, explicant les figures que s’hi poden observar.

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,
Continuem fent aquest camí de Quaresma amb el 
text dels nostres bisbes: «Esperit, cap a on guies les 
nostre Esglésies?», i avui ens aturem en el punt 4 que 
ens vol ajudar a viure amb més profunditat la Caritat. 
Perquè tenir Caritat, o viure des de l’Amor, és adonar-
se, en primer lloc, dels veritables sofriments dels 
altres. Si ens hi hem fixat, és el que ens diu el salm 
d’aquest diumenge quan fa memòria del moment en 
què el poble jueu va ser immigrant en una altra terra: 
«Vora els rius de Babilònia ens assèiem tot plorant 
d'enyorança [...] Com podíem cantar cants del Senyor 
en una terra estrangera?».  Aquest és el gran crit de la 
humanitat d’avui, amb milions de persones que s’han 
vist obligades a desplaçar-se deixant enrere tot allò 
que més estimaven, les seves famílies, els seus paisat-
ges, els seus costums, la seva llengua, els seus records. 
I tot per una qüestió de supervivència.
És bo, doncs, partir del que ens deia el Papa Francesc 
a l’Exhortació apostòlica Evangelii gaudium: «Desitjo 
una Església pobra per als pobres» (198), i adonar-nos 
que, si bé és ben fàcil dir-ho, i encara és més bonic 
escoltar-ho, es fa molt difícil de viure-ho! Per això, 
continuen els nostres bisbes escrivint: «Hem de consi-
derar els pobres com a propers, com a primer proïsme

nostre, com els qui Déu escull com a amics seus i pre-
ferits del seu Regne. Mirats amb els ulls de l’Evangeli, 
els pobres no són casos socials que caldria «assistir», 
sinó persones amigues de les quals cal tenir cura. Els 
pobres no poden ser forasters ni aliens a la comunitat 
de fe, no poden ser un sector situat en un lloc a part, 
sinó que han d’ocupar un lloc d’honor en la nostra 
sol·licitud».
I l’única manera d’aconseguir-ho serà des d’una nova 
conversió de la nostra Església, que haurà de ser ca-
paç d’acabar-se de despullar de tots els reconeixe-
ments i poders mundans per adquirir de nou l’únic 
poder necessari, que és el del servei. Perquè «el servei 
ha de ser la missió i la força de l’Església i per això 
ens hem de convertir constantment a l’Evangeli, 
preguntant-se en què s’ha de reformar l’Església». I 
davant d’aquesta pregunta, que no té fàcil resposta, els 
mateixos bisbes ens responen: «La primera gran 
reforma es farà donant alhora testimoni de transpa-
rència, honestedat i justícia social».
Som-hi doncs, ens han marcat un camí, aprofitem 
d’aquest temps de Quaresma per posar-lo en pràctica.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: UNA ESGLÉSIA PER ALS POBRES             

I ELS QUI VIUEN A LES PERIFÈRIES
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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):
Per l’economia, el patrimoni i per la feina.
Dimarts 16 (18.30 h):
Enriqueta Lladó Parer-Faras. Salvador Rossell Tremoleda.
Divendres 19, Solemnitat de Sant Josep (18.30 h):
Miquel Masramón. Montserrat Cot. Salvador Marquès.
Josep Clopés. Maria Garriga. Mossèn Josep Gelpí.
Mossèn Josep Maria Sais.
Dissabte 20 (20 h): Pel Centre Moral i per tots els so-
cis difunts. Salvador Fontbona
Diumenge 21: a les 9 h, pel poble;
a les 11 h, difunts família Currius-Molons.
Salvador Fontbona. Marina Roca. Joan Majó.
Andreu Majó. Confrares difunts del Roser.

> Pregària de Taizé
Aquest dilluns, 15 de març, som convidats a participar  a 
la pregària en comunitat, a les 7 h de la tarda.

> Recés ‘Any de Sant Josep. Amb cor de Pare’
Dimarts que ve, 16 de març, després de la celebració 
eucarística, som tots convidats al petit recés de Quares-
ma, enguany dedicat a l’Any Sant de Sant Josep. Adjun-
tem avui amb el full un document per preparar el recés.

> Festa de Sant Josep
El proper divendres, 19 de març, celebrarem la solem-
nitat de Sant Josep, espòs de la Verge Maria. Recordem 
que és el patró del Centre Moral. La Junta participarà a 
la missa del dissabte 20 de març honorant el patró i 
pregant per totes les seccions i per tots els socis difunts.

> Col·lectes
+ Diumenge que ve, 21 de març, es durà a terme la 
col·lecta extraordinària del  “Dia del Seminari”. 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 16 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 17 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.
Dijous 18 (18.45 h): Per la Montserrat.
Divendres 19, Solemnitat de Sant Josep (18.45 h):
Josep Saurí i Josep Maria Saurí. Pepita Sellés Soler.
Esposos Josefa Fané Briera i Benet Maimí Miró.
Josep Maria Maimí Fané. Difunts família Maimí-Fané.
Mn. Josep Maria Tor Malagelada.
Dissabte 20 (18.45 h): Josep Montmany i Vidal. 
Diumenge 21, Cinquè de Quaresma:
a les 10 h, Manuel Capel Martínez;
a les 12.15 h, Benet Maimí Fané. Maria Pou Marlet. 
Joaquima Pou Carreras. Xavier Maimí Miró.
Josep Saurí i Rosa Bargalló. Mn. Josep Benet i Cantó.
Difunts família Salbanyà-Filbà.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Rosalía Luque Hernández, de Barcelona, als 91 anys.
Rafael Giner Sirvent, de Bolaños de Calatrava (Ciudad 
Real), als 72 anys. Que el Senyor els aculli a la vida 
eterna, i ompli de pau i esperança els familiars i amics. 

> Recés de Quaresma ‘Any de Sant Josep’
Divendres que ve, 19 de març, a les 19.30 h, després 
de la missa de la solemnitat, tindrà lloc el recés-
xerrada de Quaresma, a càrrec del nostre rector, i 
dedicat a l’any de Sant Josep. Adjuntem també avui 
amb aquest full un document per preparar el recés.

> Col·lectes
+ Diumenge que ve, 21 de març, celebrarem la col-
lecta extraordinària del “Dia del Seminari”. 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

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
«Intervenció del teulat de la Capella del Remei».
+ Col·lecta del diumenge passat: 816,21 €.
+ Donatiu: 50 €. Import pendent: 689,28 €. Gràcies!

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
« Assegurar la cornisa del campanar».
+ Col·lecta del diumenge passat: 562 €.
Import pendent: 3.000 €. Gràcies!
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