
Benvolguts, no fa gaires dies celebràvem la festa del 
DOMUND, on recordàvem la necessitat de compartir 
el que tenim amb tantes i tantes persones del nostre 
món que ho estan passant malament, i avui fem 
memòria de la Jornada Mundial dels Pobres. Moltes 
vegades pot semblar que aquesta insistència és 
exagerada, perquè fins i tot ens pot incomodar una 
mica el fet d’anar recordant que hi ha tantes persones 
del nostre món que ho estan passant malament. Però 
si el Domund ens recorda aquells que estan lluny, 
aquest jornada ens vol recordar que, malauradament, 
també tenim persones que ho estan passant molt 
malament al nostre propi entorn. Potser, fins  i tot, en 
aquest temps de crisi, nosaltres mateixos estem 
passant per moments de dificultat. Aleshores, de què 
serveix recordar-ho? Doncs, ho recordem perquè la 
primera senyal d’identitat dels cristians és la seva 
solidaritat envers aquells que ho estan passant més 

malament. L’Església no és una ONG que col·labora 
en la disminució de la pobresa, sinó que és una 
família que no vol que cap dels seus pares, germans 
o fills, estiguin passant necessitats. Per això, és 
preciós el missatge que ha enviat el Papa Francesc 
per aquesta jornada, i que resumeix molt bé el bisbe 
en el seu escrit al Full Parroquial. Justament, en 
aquest missatge el Sant Pare acaba dient:
«Com a Església hem de sortir a trobar als pobres, 
allà on siguin. No podem esperar que ens truquin a la 
porta, sinó que els hem d’anar a buscar. Cal que 
entenguem el que senten, els desigs que tenen en el 
seu cor. Per això, no ens preguntem si hi ha pobres, 
qui són i quants són. Perquè aquestes preguntes  es 
poden acabar convertint en un pretext per apartar-se 
d’allò que ens dicta el nostre cor. No hem de comptar 
els pobres, perquè als pobres no se’ls compta. Als 
pobres se’ls abraça».

ESCLETXES V Jornada Mundial dels Pobres
per Mn. Joan Soler i Ribas
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COMIAT DE MN. ELIES
Aquest dilluns que ve, 15 de novembre, Mn. Elies Ferrer, qui fou 
rector de les nostres parròquies d’Arenys de Mar i de Munt 
durant els anys 2013-2019, deixarà la nostra vila d’Arenys de 
Mar per anar a la Residència Sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona. 
Tant el temps que fou rector com després com a adscrit, el 
testimoni de Mn. Elies ha estat el d’un bon capellà, enamorat 
de Déu, que ha estimat les nostres parròquies, a les que ha 
servit més enllà de les seves possibilitats, lluitant amb una 
malaltia que, si bé l’afeblia físicament, amb la seva esperança i 
alegria el feia testimoni de la fe que omplia el seu cor.
Quan va deixar de ser rector ja li vam fer l’homenatge que es 
mereixia, però per a tots aquells que us vulgueu acomiadar 
d’ell, aquest dissabte 13 de novembre ens acompanyarà a la 
missa de les 18.45 h. No hi haurà res d’especial, perquè la 
decisió ha estat ràpida, però sí que almenys li podrem dir tots 
junts: “Gràcies Mn. Elies, per la teva vida, el teu sacerdoci i el 
teu testimoni. Les parròquies d’Arenys sempre seran casa teva 
i no dubtis que quan passem per Girona, t’ho farem saber.     
Que Déu sigui el teu nord!”.



  
       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 15 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 16 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 19 (18.30 h): Per les ànimes del Purgatori.
Dissabte 20 (20 h): Pel poble.
Diumenge 21: 9 h Pel poble.
11 h Joan Majó. Marina Roca. Andreu Majó.
Confrares difunts del Roser.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
Aquest dilluns 15 de novembre ens  podrem trobar al 
temple, a les 7 h de la tarda, just després de missa, per 
la pregària de Taizé.

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

· FESTA DE SANTA CECÍLIA
El proper dilluns  22 de novembre serà la festa litúrgica 
de Santa Cecília, patrona de Torrentbò. Per això, el 
diumenge just abans, el 21 de novembre, a la  nostra 
església se celebrarà aquesta festa patronal, a la mis-
sa de les 11 h del matí.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària “Jornada de Germanor” del 
diumenge passat: 1.151,89 €.
+ Avui, col·lecta extraordinària per a les  obres  del tem-
ple «Teulat de la sagristia i les canalitzacions».
Donatius rebuts: 500 € i 300 €.
Import pendent: 602,90 €. Moltes gràcies!

· PREGUEM JUNTS
Senyor, dona’ns una mirada lúcida
perquè puguem veure el que cal fer
en cada situació, per complexa que sigui,
i fes-nos valents per afrontar els canvis
que el món necessita per tirar endavant.

     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 16 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 17 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 18 (18.45 h): Artur Saurí (aniversari).
Antonio Gratacós (24è aniversari).
Divendres 19 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 20 (18.45 h): Josep Montmany i Vidal.
Diumenge 21: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Difunts família Grau-Cat. Mossèn Pepe.
Difunts família Gratacós-Del Castillo. Esposos Amadeu 
Blanchart Cailla i Rosa Maria Daniel Dotras.
Difunts família Del Castillo-Guasch.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Joan Miró Colomer, d’Arenys de Munt, als 
91 anys. Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

· 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”.

· FESTA DE LA MARE DE DÉU
DE LA MEDALLA MIRACULOSA
L’Associació de la  Mare de Déu de la Medalla 
Miraculosa convida la  comunitat cristiana d’Arenys de 
Mar a la  Missa que celebrarem el proper dissabte, 27 
de novembre, a les cinc de la tarda, al Convent dels 
Pares Caputxins. Presidiran l’Eucaristia Mn. Joan Soler 
i el pare Lluís Arrom.
Si voleu acollir la capella de la  Mare de Déu a casa 
vostra cal que truqueu la M. Antònia (93 792 11 77).
Els diners que es recullen mitjançant les  capelles es 
destinen a la lluita contra la pobresa a casa nostra i als 
països més necessitats.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària “Jornada de Germanor” del 
diumenge passat: 1.274 €.
+ Avui, col·lecta extraordinària per a obres  «Reparaci-
ons estructurals del Casal Parroquial».
Import pendent: 346,89 €. Moltes gràcies!
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