
ARENYS DE MUNT - SETMANA SANTA 2021

D’esquerra a dreta, i de dalt a baix: 1-2. Diumenge de Rams (28 de març). 
Celebració de les benediccions de palmes, palmons i rams d’olivera a 
l’interior del temple parroquial. 3-4. Dijous Sant (1 d’abril). Ofici de la Cena 
del Senyor. Encensament del Monument al Santíssim Sagrament. 5. Diven-
dres Sant (2 d’abril). Celebració del Via Crucis. 6-7. Dissabte Sant (3 d’a-
bril). Solemne Vetlla Pasqual amb la Professió de Fe de nens i joves.

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)

1 1  A B R I L  2 0 2 1  -  D I U M E N G E  S E G O N  D E  P A S Q U A  /  B  -  N Ú M .  4 9 0

Any de la Família 

«Amoris Laetitia»

Benvolguts i benvolgudes,
Com cada any, el diumenge que segueix a la festa de 
Pasqua, la comunitat d’Arenys de Munt celebra el seu 
Vot de Poble. La veritat és que no sabem massa en 
quin moment va començar, però el que sí sabem és 
que va prendre volada a partir dels incidents que van 
portar a la construcció del cambril a la Mare de Déu 
del Remei, ara farà 175 anys. En aquell moment 
històric, tot el poble d’Arenys de Munt va mobilitzar-
se per poder conservar, perpètuament, en el nostre 
temple parroquial, la imatge que tant veneraven. No 
fou una tasca fàcil, però ho van aconseguir perquè van 
fer com aquella primera comunitat cristiana que ens 
narra el llibre dels Actes dels Apòstols: «Tenien un sol 
cor i una sola ànima». I això és el que ens cal celebrar. 
Perquè el Vot de Poble és l’acte de recordar, públi-
cament, que Déu sempre ha estat fidel a la seva 
promesa de no abandonar-nos.
Ara, després de tants d’anys, el que és clar és que Déu 
ha continuat fidel al seu poble,  però caldria reveure si 

nosaltres ho hem estat envers Déu. Per això seria el 
moment, arran d’aquest aniversari, de tornar a recu-
perar amb força el nostre Vot de Poble. Conscients 
que aquest diumenge encara estem vivint les limita-
cions per la pandèmia, ho hem volgut concentrar tot 
en la clausura d’aquest aniversari, amb el desig que 
sigui el punt de partida per a un Vot de Poble renovat. 
Ho farem a través de celebracions, xerrades, publica-
cions, teatre... i finalment la inauguració del nostre 
museu parroquial. Un moment per participar-hi tots 
els cristians d’Arenys de Munt, però també convidar-hi 
als nostres germans d’Arenys de Mar, perquè en 
aquests moments, on la fe està tan provada, sempre és 
bo sentir el recolzament de les diferents comunitats 
cristianes veïnes. I així, podrem cantar de nou, tots 
junts: «De tot bé certa advocada, del Sol etern pura 
aurora, siau nostra protectora, del Remei Mare acla-
mada».

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: UN VOT DE POBLE RENOVAT



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, dimarts i divendres, a les 6 de la tarda.

> Intencions de la setmana

Dilluns 12, dimarts 13 i divendres 16 (18.30 h):
Pel poble.
Dissabte 17 (20 h): Difunts família Lladó-Saurí.
Diumenge 18: a les 9 h, pel poble;
a les 11 h, Guillem. Molons. Joan Majó. Marina Roca.
Andreu Majó. Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial

Defuncions:
José Muñoz Agüera, de Mazarrón (Múrcia), als 98 anys.
Teresa Reyes Palomo, d’Alora (Màlaga), als 83 anys.
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

> Vot de Poble a la Mare de Déu del Remei

Aquest diumenge, a la missa de les 11 h, renovem el Vot 
de Poble que els nostres avantpassats van fer a la nostra 
patrona, la Mare de Déu del Remei, tot pregant per tot 
el nostre poble d’Arenys de Munt.

> Col·lectes

+ Col·lecta de Dijous Sant ‘Dia de l’Amor Fratern’ per a 
Càritas Parroquial: 464,70 €.
+ Col·lecta de Divendres Sant: 318,60 € per als Sants 
Llocs (Terra Santa).

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 13 (18.45 h): Difunts família Badia-March. 
Dimecres 14 (18.45 h): María José Sánchez Ledesma.
Dijous 15 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 16 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 17 (18.45 h): Per la vila.
Diumenge 18: a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, per la vila.

> Preguem junts
Senyor, davant la incredulitat de Tomàs

no et vas prendre cap revenja.

Comprenies la seva por.

Vas saber veure que canvis tan radicals

com acceptar la teva resurrecció.

Que sapiguem caminar al ritme de les persones

que fan camí amb nosaltres.

> Xarxes
- 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 de Dijous Sant ‘Dia de l’Amor Fratern’ per 
a Càritas Parroquial: 715 €.
+ Col·lecta de Divendres Sant: 470 € per als Sants 
Llocs (Terra Santa).

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

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
« Assegurar la cornisa del campanar».
+ Col·lecta del diumenge passat: 1.097 €.
+ Donatiu rebut: 2.000 €.
Després d’assolir l’import d’aquest projecte, el ro-
manent anirà destinat a les propera obra: «Repara-
cions estructurals del Casal Parroquial» que té un 
import de 10.374,89 €. Aquest projecte rebrà una 
subvenció del Bisbat de Girona de 4.000 €.
Moltes gràcies!

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
«Intervenció del teulat de la Capella del Remei».
+ Col·lecta del diumenge passat: 791,15 €.
+ Donatiu rebut: 1.000 €.
Després d’assolir l’import d’aquest projecte, el ro-
manent anirà destinat a les propera obra: «Altres 
treballs de la coberta del Cambril (arquitecte, noves 
obertures, treballs fora pressupost)» que té un import 
de 10.760 €.  Aquest projecte rebrà una subvenció del 
Bisbat de Girona de 7.760,25 €. Moltes gràcies!


