
Enguany, juntament amb altres entitats  socials i les 

residències geriàtriques, Càritas Parroquial d’Arenys 

de Mar ha estat guardonada amb l’almorratxa 

d’Arenyenc de l’Any pels serveis donats a nombroses 

famílies durant el temps de pandèmia.

Ara volem donar les gràcies  a totes les  persones que 

han fet possible aquest reconeixement.

En primer lloc, als nostres voluntaris que no han parat 

d’atendre l’allau de persones que al llarg d’aquest any 

han acudit a Càritas  en demanda d’ajuda. I, és clar, 

als voluntaris puntuals que van sorgir  per portar ali-

ments a domicili a les persones grans o malaltes.

Hi ha un altre conjunt de persones generoses i enti-

tats de la nostra vila que ens ajuden fent aportacions 

en metàl·lic per comprar aliments o bé organitzant-se 

en grup per dur aliments directament. Totes aquestes 

persones particulars o col·lectius també són mereixe-

dores d’aquest guardó.

I a l’Associació d’Informadors d’Arenys de Mar (l’AIA) 

també els donem les gràcies per la seva col·laboració 

perquè, a través de l’Agenda o de Ràdio Arenys, 

sempre es preocupen pels nostres problemes inten-

tant ajudar-nos.

Per tant, moltes gràcies a tots i, com ja hem dit, són 

ells els que es mereixen aquest honor de rebre l’al-

morratxa d’Arenyenc de l’Any.

ESCLETXES Agraïment de Càritas
per Càritas Parroquial d’Arenys de Mar

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XVII DURANT L’ANY / B

Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt
Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar
Arxiprestat del Maresme - Bisbat de Girona

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas
Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche,                                    
Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín i Mejías
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RESUM DEL MOVIMENT DE L’ANY 2020
CÀRITAS PARROQUIAL D’ARENYS DE MAR

ENTRADES
Col·lecta del Dia de la Caritat:  1.015 €
Col·lecta d’estiu:  2.516 €
Col·lecta de Nadal:  2.232 €
Donatius:  36.902,59 €
Donatius Col·legi Presentació:  1.806,19 €
Donatius espècies:  5.196,75 €
Ingressos excepcionals:  900 €
Donatiu Fundació CaixaBank:  5.000 €
Subv. Ajuntament Arenys de Mar:  32.500 €
Subscripcions–quotes:  1.698,67 €
TOTAL:  89.767,20 €

SORTIDES
Ajudes a famílies:  2.145,97 €
Ajudes en aliments:  67.400,67 €
Ajudes en classes de reforç i diversos:  480 €
Ajudes en medicaments:  158,83 €
Ajudes per desplaçaments:  1.550 €
Despeses assegurança local Càritas:  376,77 €
Desp. assegurança voluntaris:  144 €
Desp. d’oficina:  2.143,95 €

Desp. reparacions i conservació:  393,90 €
Desp. apilador Servei d’aliments:  3.025 €
Desp. congelador Servei d’aliments:  411,06 €
Desp. aire cond. Servei d’aliments:  2.365,55 €
Desp. diverses Servei d’aliments:  1.348,15 €
Desp. telèfon:  841,53 €
Desp. tributs local Càritas:  347,47 €
Desp. diverses Covid-19:  348,35 €
Desp. diverses:  1.211,42 €
Desp. Rober (nova ubicació):  3.868,51 €
Desp. aigua local Càritas:  182,60 €
Desp. llum local Càritas:  2.400,94 €
Aportació programes socials Girona:  3.911,79 €
Càritas Diocesana de Girona (50% col·lecta Dia 
de la Caritat):  507,50 €
TOTAL:  95.563,96 €

RESUM
TOTAL ENTRADES:  89.767,20 €

TOTAL SORTIDES:  -95.563,96 €
TOTAL NEGATIU:  -5.796,76 €



  
       PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ D’ARENYS DE MUNT
  MISSES: · Feiners: 18.30 h (dilluns, dimarts i divendres) · Dissabtes i vigílies: 20 h · Diumenges i festius: 9 i 11 h

· RÉS DEL SANT ROSARI
Dilluns, dimarts i divendres, a les 6 de la tarda.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 26 (18.30 h):

Per l’economia i el patrimoni.

Dimarts 27 (18.30 h):

Celebració de la Paraula.

Divendres 30 (18.30 h):

Celebració de la Paraula.

Dissabte 31 (20 h): Jaume Puig Rifà.

Diumenge 1: 9 h Pel poble.

11 h  Josep Miquel Mañoso Rodríguez.

Salvador Fontbona. Confrares difunts del Roser.

· NOTA

Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 

Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  

a l’adreça arenysvp@gmail.com.

· CATECOLÒNIES 2021

Com és  ja tradicional, i enguany amb molt de goig, 

podem informar que l’equip de monitors  de les Cate-

colònies està acabant de preparar-ho tot plegat per 

marxar uns dies amb els infants i adolescents.

Certament és d’agrair el seu compromís i el seu servei, 

enguany amb més dificultats. Endavant, i gràcies!

· PREGUEM JUNTS

Senyor, dona’ns l’habilitat i la grandesa de cor

que Tu mostrares quan vas acceptar els pans.

Que sapiguem valorar

l’aportació de cada persona

perquè també multipliquis avui

allò que podem aportar.

· COL·LECTES

+ Col·lecta del diumenge passat: 529,24 €.

+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lecta 

extraordinària per a les obres del temple.

«Teulat de la sagristia i les canalitzacions».

     PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D’ARENYS DE MAR
  MISSES PARRÒQUIA: · Feiners: 18.45 h (de dimarts a divendres)

  · Dissabtes i vigílies: 18.45 h · Diumenges i festius: 10 h (retransmesa per Ràdio Arenys 91.2 FM) i 12.15 h

  MISSES CAPUTXINS: · Feiners, dissabtes i vigílies: 19.30 h · Diumenges i festius: 11 i 19.30 h

· INTENCIONS DE LA SETMANA

Dimarts 27 (18.45 h):

Josep Maria Elvira Soler (aniversari), esposa i fills.

Maria Teresa Gairalt. Nella Belli.

Dimecres 28 (18.45 h):

Mn. Josep Rigau Moner. Mn. Gaietà Valldolitx Bayer.

Fra Prudenci de Pomar de Cinca.

Dijous 29 (18.45 h):

Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres 30 (18.45 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 31 (18.45 h): Mercedes Ribera Ferrer.

Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.

Diumenge 1: 10 h Emili Orra Tapias.

12.15 h Francisca Mancebo Campos.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Defuncions:

Dolors Serra Pou, d’Arenys de Mar, als 90 anys.

Llúcia Reche Rosas, de Galera (Granada), als 99 anys.

Montserrat Lloveras Casasnovas, d’Arenys de Mar,     

als 92 anys.

Maria Bofill Casacuberta, de Barcelona, als 95 anys.

Preguem per elles i encomanem-les al Senyor.

· MEMÒRIA DELS NOSTRES MÀRTIRS

Dimecres que ve, dia 28, a la nostra Parròquia de San-

ta Maria, farem memòria del nostre rector, Mn. Josep 

Rigau Moner, del nostre vicari, Mn. Gaietà Valldolitx 

Bayer, i de fra Prudenci de Pomar de Cinca, frare 

caputxí, que foren morts durant la Guerra Civil, ara fa 

vuitanta-cinc anys. La seva memòria  ens ha d’ajudar a 

recordar que no hem de deixar d’escoltar el cor de 

l’altre, que hem de veure en l’altre un germà.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 535 €.

+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-

ta extraordinària per a obres.

«Reparacions estructurals del Casal Parroquial».

Import pendent: 3.848,89 €. Moltes gràcies!

Parròquia de Sant Martí - Plaça de l’Església, 2 - Arenys de Munt - Tel. 679 55 34 66
Despatx parroquial: cada divendres, de 16 a 18 h, o a hores convingudes - email: arenysdemuntparroquia@gmail.com

Parròquia de Santa Maria - Església, 24 - Arenys de Mar - 679 55 34 66 - Despatx: cada dimecres, d’11 a 13 h, o a hores convingudes
email: arenysdemarparroquia@gmail.com - Facebook: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar - Twitter: @ParroqArenys


