
Benvolguts, un any més Sant Martí truca a la porta 
amb el desig de celebrar de nou una bonica festa 
Major. La nostra festa és, sempre, un bon moment per 
recuperar de nou les forces i la il·lusió i per sentir-nos 
formant part de la comunitat cristiana que fa camí a 
Arenys de Munt. Un bon moment per tornar a sentir 
que no som individus aïllats, sinó que formem part 
d’un cos molt més ampli. El moment per adonar-nos 
que estem empeltats en una tradició mil·lenària i que 
tenim una fe i una manera d’entendre la vida que ens 
fan únics. Perquè ser fills de Sant Martí vol dir que 
som hereus d’una tradició i humanisme cristià que no 
hem de perdre mai. Perquè la gràcia de Sant Martí 
està en què es posa a ajudar aquell que ho necessita 
sense conèixer-lo. I aquesta és la gran definició de 
solidaritat. Compartir del què tens amb aquell qui ho 
necessita, sigui qui sigui, visqui on visqui.
I és amb aquest esperit que aquest diumenge, també, 
se celebra la diada de la Germanor. És  el moment en 
el qual, totes les col·lectes  del bisbat es posen en 
comú i es comparteixen, de tal manera que els qui 
més tenen, col·laboren amb els qui tenen menys.     

No és només un gest, sinó que és una manera 
d’entendre la vida. Per això, nosaltres, les parròquies 
d’Arenys de Munt i de Mar, que som dues parròquies 
amb capa-citat econòmica, hem de fer un esforç per 
ser veritablement solidaris i així ajudar a aquelles 
comu-nitats del nostre bisbat que ho estan passant 
més malament. La germanor no és un opció, sinó que 
és una obligació per a tots aquells que ens diem 
cristians, perquè si no som capaços de fer la redis-
tribució dels béns a l’interior de la nostra església de 
Girona, com podrem exigir-ho que ho facin els nostres 
països?
I finalment, també és Festa Major, perquè a Arenys de 
Mar, aquest dissabte, celebrem una missa en record 
de Mn. Pepe, que tant va fer per la parròquia, i el 
diumenge tindrem el nostre bisbe per celebrar les 
confirmacions amb uns joves que volen ser testimonis 
de la seva fe enmig del món.
Ja ho veieu, doncs, quins dies més bonics que ens 
esperen. Gaudim-ne i sentim-nos en comunió els uns 
amb els altres per amor al Crist, que és  el qui ens 
convoca.

ESCLETXES Festa Major
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
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TOTS SANTS I ELS FIDELS DIFUNTS
Recuperant la normalitat d’anys anteriors, aquesta 
setmana també hem tornat a celebrar la Solemnitat 
de Tots Sants, el dilluns 1 de novembre, a la Capella 
de la Pietat del cementiri d’Arenys de Mar, i la 
Commemoració de tots els Fidels Difunts, el dimarts 
2 de novembre, a la capella del cementiri d’Arenys 
de Munt.
Són dues festes que han quedat unides en les 
nostres celebracions pel desig que tenim de pensar 
que tots aquells que hem estimat i que ja han mort, 
participen de la glòria, al costat del Pare, en 
comunió amb tots els sants, coneguts i anònims.
Tots els sants i les santes de Déu, pregueu            
per  nosaltres! 



  
       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

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

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 8 i dimarts 9 (18.30 h): Pel poble.
Dijous 11 (11 h), Solemnitat de Sant Martí de Tours:
Martí Torrent. Josep Torrent. Rosa Torrent.
Josep Colomer Valls (aniversari).
Martí Colomer Fontbona. Rosa Umbert Missé.
Divendres 12 (18.30 h): Frederic Sánchez Garlandi.
Lluís Vernis Cadellans. Antonio Sánchez Redondo.
Per les ànimes del Purgatori.
Dissabte 13 (20 h): Pel poble.
Diumenge 14: 9 h Pel Poble.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Teresa Miquel Figuera, d’Arenys de Munt, 
als  92 anys. Preguem per ella i encomanem-la a la 
misericòrdia del Senyor.

· FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ DE TOURS
El proper dijous, 11 de novembre, celebrarem la 
solemnitat de Sant Martí de Tours, patró de la nostra 
parròquia i del nostre poble, amb   l’ofici a les  11 del 
matí, en el que pronunciarà l’homilia  l’arenyenc mos-
sèn Jordi Fontbona. Al final tots podrem participar en 
el cant dels Goigs.

· NOTA
- Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  
a l’adreça arenysvp@gmail.com.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 521,44 €.
+ Aquest cap de setmana, col·lecta extraordinària amb 
motiu del Dia de l’Església Diocesana. Moltes gràcies 
pel vostre donatiu!
+ Diumenge que ve, col·lecta extraordinària per a les 
obres del temple «Teulat sagristia i canalitzacions».
Import pendent: 1.402,90 €. 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 9 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 10 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous  11 (18.45 h): Jaume Bosch i Joaquima Canta-
llops (aniversari). Miquel Coll i Catarineu (8è aniversari).
Divendres 12 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 13 (18.45 h): Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Diumenge 14: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Andreu Bertran Niell (aniversari).

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Julen Gómez Esteban, fill de l’Ivan i l’Andrea.
Ander Lucas Ruiz, fill de l’Edgar i la Priscila.
Defuncions:
Salvador Martínez Ros, de Barcelona, als 75 anys.
Ángel Pedrero Beltrán, de Silos  de Calañas (Huelva), als 
73 anys. Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i 
ompli de pau i esperança els familiars i amics.

· 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”.

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest novembre del 2021, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent intenció 
per a la pregària: “Resem perquè les  persones que 
pateixen de depressió o esgotament extrem rebin 
suport de tots i una llum que els obri a la vida”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 631 €.

+ Aquest cap de setmana, col·lecta extraordinària 
amb motiu del Dia de l’Església Diocesana. Moltes 
gràcies pel vostre donatiu!
+ Diumenge que ve, col·lecta extraordinària per a 
obres «Reparacions estructurals del Casal Parroquial».
Import pendent: 346,89 €. Moltes gràcies!

Parròquia de Sant Martí - Plaça de l’Església, 2 - Arenys de Munt - Tel. 679 55 34 66
Despatx parroquial: divendres, de 16 a 18 h, o a hores convingudes - correu-e: arenysmuntparroquia@gmail.com
Parròquia de Santa Maria - R. Bisbe Pol, 73 - Arenys de Mar - 679 55 34 66 - Despatx: 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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