
Benvolguts, avui, la comunitat de Torrentbò celebra la 
seva festa Patronal. És un moment bonic, com a 
comunitat, per recordar el llarg camí que hem recor-
regut junts, les dificultats  viscudes i la il·lusió per fer 
que la nostra història no es  perdi. Tenir a santa Cecília 
com a patrona, vol dir  entendre que, seguint el seu 
exemple, hem de tornar a posar a Déu veritablement 
al centre de la nostra vida. Llegir la seva biografia ens 
ajuda a adonar-nos del valor que van tenir les 
generacions que ens van precedir, i ens ha d’ajudar a 
tornar a recuperar la nostra fe, a viure la nostra vida 
en actitud de vetlla, i mentre esperem, a lluitar per 
construir un món més just, segons la voluntat de Déu.
I justament, per aquesta actitud de vetlla que hem de 
tenir, us volia recordar que tot aquest mes de 
novembre estem fent la Cadena de Pregària per les 
Vocacions. Aquesta iniciativa dels  bisbats catalans 
consisteix en pregar ininterrompudament perquè els 
nostres joves responguin generosament a la crida de 
Déu; és una iniciativa a tenir en compte perquè mos-
tra dues característiques de la nostra fe. La primera 

és que, mitjançant la pregària, ens posem confia-
dament en les mans de Déu, i la segona, és que la 
pregària ens ajuda a prendre consciència que si els 
nostres joves no aprenen a discernir que els demana 
Déu, difícilment podran viure una veritable realització 
personal. Perquè la vocació, no és només estar dis-
posat a respondre a la crida que Déu et fa, sinó que 
és, sobretot, la capacitat d’adonar-se del que havia 
somniat Déu per a tu.
Aprofitem, doncs, aquests dies que queden del mes 
de novembre per pregar per les vocacions en família. 
Parlem-ne als nostres fills i als  nostres nets, expli-
quem-los de la necessitat de cristians i cristianes que 
es prenguin seriosament la crida de Déu, i entre totes 
les vocacions, sembrem-los també en el cor el desig 
d’anar més enllà en la vocació a la vida sacerdotal o 
religiosa. Perquè ja fa molts anys, potser masses, que 
de les nostres famílies dels dos Arenys no en surten 
vocacions. I si la falta de vocacions no és  de Déu, que 
continua cridant incansablement, aleshores, de qui 
serà? Som-hi!

ESCLETXES Festa de Santa Cecília i Cadena de Pregària per les Vocacions
per Mn. Joan Soler i Ribas
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SANT MARTÍ 2021
El dijous 11 de novembre, els arenyencs van cele-
brar la solemnitat de Sant Martí de Tours, patró de 
la nostra parròquia i del nostre poble.
A l’ofici, hi va predicar Mn. Jordi Fontbona Umbert, 
fill d’Arenys de Munt, i els cants van anar a càrrec 
del Cor femení Aloc acompanyats de l’orquestra La 
Principal de la Bisbal. Glòria sempre a Sant Martí!



  
       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 22 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 23 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 26 (18.30 h):
Per les ànimes del Purgatori.
Dissabte 27 (20 h):
Joan Clopés Ferran (aniversari).
Joan Aurich Rigau. Francisco Boix Torrent.
Diumenge 28:
9 h Maria Carmen i Pere Rossell.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Bartomeu Gomis Sapiña, d’Arenys de Munt, als  79 
anys. Artur Jaurés  Torrent, d’Arenys  de Munt, als  88  
anys. Que el Senyor els  aculli a la vida eterna, i ompli 
de pau i esperança els familiars i amics.

· GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 2021
Com cada any, i durant aquest cap de setmana del 19, 
20 i 21 de novembre, Càritas Parroquial d’Arenys de 
Munt organitza el Gran Recapte d’Aliments.
Podeu col·laborar-hi als establiments d’alimentació del 
nostre poble. Moltes gràcies pel vostre ajut!

· 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 extraordinària per a obres  del temple 
«Teulat de la sagristia i les canalitzacions» del diumen-
ge passat: 896,04 €.
Després d’assolir l’import d’aquest projecte, el roma-
nent anirà destinat a la propera obra que s’explicarà el 
mes que ve. Novament, 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 23 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 24 (18.45 h): Camil Mas Pelegrí.
Dijous 25 (18.45 h): Enric Mollfulleda Borrell. 
Divendres 26 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 27 (18.45 h): Xavi Regàs Pons (aniversari).
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.
Esposos Germà Sàbat Soler i Mercè Aguilera Vallès.
Montserrat Bellsolell Julià.
Diumenge 28:
10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Maria Teresa Carbó Ferrer. Isabel Prat Lloret.
Joan Anton Gil Morales. Germans Roberto-Luis  i Fabio 
Bastidas Buch. Difunts famílies Buch-Jurado, Buch-
Mora i Nadal-Buch.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Sofía Grajales Hortua, filla de Juan Diego i Lina María.
Felicitats, i benvinguda a la colla dels amics de Jesús.

· FESTA DE LA MARE DE DÉU
DE LA MEDALLA MIRACULOSA
Dissabte, 27 de novembre, a les  cinc de la tarda, al 
Convent dels Caputxins, missa presidida per Mn. Joan 
Soler i fra 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.

· GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 2021
A Arenys de Mar, participa al Gran Recapte d’Aliments, 
del 19 al 27 de novembre, a supermercats, mercats i 
petit comerç. Per endavant, moltes gràcies!

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària per a obres «Reparacions 
estructurals del Casal Parroquial» del diumenge pas-
sat: 567 €. Després d’assolir l’import d’aquest pro-
jecte, el romanent anirà destinat a la propera obra que 
s’explicarà el mes que ve. Altra volta, moltes gràcies!
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