
Benvolguts, avui aturem un moment els itineraris que 
estàvem veient per parlar de la vocació. I ho fem 
perquè viurem dos esdeveniments vinculats a les  nos-
tres parròquies que ens parlen de la vocació, o sigui, 
ens parlen d’unes persones que han fet una opció 
fonamental en la seva vida. Persones que han decidit 
de seguir a Jesús amb totes les seves conseqüèn-
cies, i que ho fan lliurement, perquè han escoltat en el 
seu cor una crida plena d’amor de la part de Déu. 
Això és la vocació!
La primera vocació és la vocació que neix del bap-
tisme, i aquesta és la vocació que ha escoltat l’Èric 
d’Arenys de Munt quan, després d’acabar els seus 
estudis  a la universitat, i a la recerca d’una profunditat 
més gran en la seva vida, es va sentir interpel·lat pel 
missatge de Jesús. Es va acostar a la parròquia i ha 
esta acompanyat fins arribar a la celebració dels 
sagraments d’iniciació cristiana: el baptisme, la confir-
mació i l’eucaristia, de mans del nostre bisbe el diu-
menge 26 a la Catedral. Com a comunitat, portem-lo 
en la pregària perquè pugui ésser un testimoni de la fe 
enmig dels nostres joves.

I també, el diumenge 19 d’aquest mes, a la tarda, i a 
la Catedral, el nostre bisbe, per la imposició de les 
mans, ordenarà de diaca a l’Edgar Jaulent, que ha fet 
la seva estada com a seminarista a les nostres 
parròquies durant aquest temps de pandèmia, i que 
aquest cap de setmana ha vingut a acomiadar-se de 
nosaltres. Els diferents confinaments no li han permès 
d’estar massa en contacte amb la comunitat, però sí 
que ha pogut acompanyar als malalts amb l’equip 
d’Arenys de Munt, realitzant una tasca ben valuosa, i 
que li ha permès de preparar-se per servir, que és la 
vocació primera del diaca.
Ja ho veieu, doncs, dues vocacions ben boniques 
que ens mostren que tot i les dificultats en el camí de 
la fe que viu la nostra societat, hi continuen havent 
joves que es plantegen amb serietat el seguiment de 
Jesús.
Donem-ne gràcies a Déu i sentim-nos-hi convidats a 
acompanyar-los, ja sigui amb la nostra pregària o, si 
és possible, amb la nostra presència a la nostra bo-
nica catedral de Girona, cap i casal de la nostra 
comunitat cristiana.

ESCLETXES Vocació
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XXIII 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: Mossèn Joan Soler i Ribas
Adscrits: Mossèn Prosper Lare Bartche                                    
i Mossèn Elies Ferrer i Borrell
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       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 6 (18.30 h): Guillem Molons Candela.
Dimarts 7 (18.30 h): Guillem Molons Candela.
Divendres 10 (18.30 h): Per les ànimes del Purgatori.
Dissabte 11 (20 h): Rosa Vergés. Joan Terrats.
Agustina Plana. Manel Farrerons.
Diumenge 12: 9 h Pel poble.
11 h Dolors Briera. Josep Abril. Guillem Roca
Gaspart (aniversari). Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Rosa Cantallops Colomer, d’Arenys  de 
Munt, als 96 anys. Preguem per ella al Senyor.

· FESTA DE LA NATIVITAT DE LA MARE DE DÉU
Aquesta festa del naixement de la Mare de Déu, en-
guany s’escau en dimecres, el 8 de setembre.
Per això la  celebrarem en comunitat la vigília, dimarts 
7 de setembre, amb el res  del Rosari (18 h) i de les 
Vespres (18.30 h), seguidament amb la celebració de 
l’Eucaristia. Essent la nostra parròquia Delegació de la 
Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, tots hi 
som convidats, i especialment els confrares.

· COL·LECTES
+ Col·lecta del diumenge passat: 472,66 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a les obres del temple.
«Teulat de la sagristia i les canalitzacions».
Import pendent: 2.643,17 €. Moltes gràcies!

     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 7 (18.45 h): Per la vila.
Dimecres 8 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 9 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 10 (18.45 h): Montserrat Fàbregas Clavell.
Antoni Valls Cosso. Pels fidels difunts.
Dissabte 11 (18.45 h):
Esposos Eusebi Girbal i Joana Carós.
Esposos Jesús Girbal i Teresa Prats.
Esposos Bertomeu Carós i Rosa Fontanet.
Diumenge 12: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Manuel i Teresa Ribas Alsina.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Mn. Josep Martín Mejías, Mn. Pepe, de 
Torre Alhaquime (Cadis), als 91 anys. Que el Senyor 
l’aculli a la vida eterna, ompli de pau i esperança els 
familiars i amics, i que la llum perpètua l’il·lumini.

· CONCERT ‘TRIO BARROC DEL CAFÈ’
El dissabte 18 de setembre, a les 21 h, a la nostra 
església parroquial, concert a benefici de les  obres de 
restauració del temple amb el ‘Trio Barroc del Cafè’. 
Entrada-donatiu (10 €) anticipadament a l’església, a 
Mobles Missé i a Riera Pare Fita núm. 1 (de 17 a 20 h). 

· MN. JOSEP MARTÍN MEJÍAS “MOSSÈN PEPE”

Aquest dimecres, 1 de setembre, ha mort en la pau del 
Senyor mossèn Josep Martín Mejías. Mn. Pepe ens ha 
deixat als 91 anys, després de 67 de vida sacerdotal i 
47 d’estada a la nostra comunitat parroquial, on va ser 
el nostre vicari del 1974 al 2006. Amb memòria agraïda 
pel seu ministeri pastoral entre nosaltres, el dia 2 hem 
celebrat la missa exequial pel seu repòs etern, on 
nombrosos fidels han omplert el temple per pregar per 
ell i per donar-li l’últim adéu. Descansi en pau.

Nota: ben aviat farem un acte per recordar-lo i alhora 
prepararem una publicació especial commemorativa.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 685 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a obres. «Reparacions  estructurals del Casal 
Parroquial». Pendent: 2.569,89 €. 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 - correu-e: arenysmuntparroquia@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
correu-e: arenysdemarparroquia@gmail.com - Facebook: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar - Twitter: @ParroqArenys
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