
Benvolguts, tant a Arenys de Munt com a Arenys de 
Mar tenim el privilegi de poder gaudir de dos 
santuaris dedicats a la Mare de Déu de Lourdes. 
Aquest proper 11 de febrer, en tots  dos hi tindrem les 
nostres celebracions, segons els horaris  que trobareu 
en aquest full parroquial.
Però el que m’agradaria destacar és que, justament, 
en la diada de l’11 de febrer, celebrarem la XXX 
Jornada Mundial del Malalt. Això vol dir que és el 
moment propici per tornar a posar en el centre de les 
nostres comunitats a aquelles persones que, per 
causa de la malaltia, estan vivint en ells les fragilitats 
de la vida i que, moltes vegades, aquestes fragilitats 
van acompanyades d’una certa soledat. Nosaltres, 
com a parròquia, podem oferir l’acompanyament 
d’aquests malalts, com fem a tots aquells qui ens ho 
demanen, però també podem oferir el reconfort dels 
sagraments. I entre tots els sagraments, podem oferir 
un dels grans oblidats: la Unció dels malalts, que és 
un dels dos sagraments de guarició juntament amb el 
sagrament de la Reconciliació.
I precisament, per treure’l de l’oblit, enguany, després 

d’aquesta aturada per culpa de la pandèmia, tornem 
a recuperar la Celebració comunitària de la Unció dels 
Malalts. A Arenys de Mar la celebrarem el mateix 
divendres 11 de febrer, a les 11 h, i a Arenys de Munt 
ho celebrarem el dilluns 14 de febrer, a les 17 h. 
Convidem, sincerament, tots aquells cristians que 
estan passant per un moment de feblesa i de fragilitat 
en el seu cos, moltes vegades ocasionades per l’edat, 
a acostar-se a rebre aquest sagrament que és salut 
del cos i de l’ànima. Un sagrament que es pot rebre 
tantes vegades com sigui necessari, perquè és un 
sagrament que ens vol donar força en el nostre 
caminar i és  una manera de dir al Senyor: «Continuo 
confiant en vós. Feu, Senyor, que sobre la feblesa del 
meu cos i descansi la fortalesa del vostre Amor».
Ho escrivia el Papa Francesc en el seu missatge per 
aquesta Jornada: «Quan una persona experimenta en 
la seva pròpia carn la fragilitat a causa de la malaltia, 
també el cor s’entristeix i creixen els interrogants 
sobre quin sentit hi hem de donar. És en aquests 
moments on els cristians hem de trobar espais per 
acompanyar-los i ésser testimonis de l’Amor de Déu».

ESCLETXES Salut dels malalts
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE V DURANT L’ANY / C
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
Vicari: Fra Edwin Paul Arulanandu
Adscrit: Mossèn Prosper Lare Bartche
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FESTA DE LA CANDELERA        
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
Aquest dimecres 2 de febrer, al vespre, les nostres 
parròquies de Sant Martí (imatge superior) i de San-
ta Maria (imatge inferior) van celebrar la missa de la 
Presentació del Senyor: la Candelera.
A Arenys de Mar, les comunitats religioses de la vila, 
presència viva del Crist enmig nostre, s’hi van unir 
per celebrar també la Jornada de la Vida Consa-
grada, aquest any amb el lema sinodal “Caminant 
junts”.
Que la llum de Jesús ens guiï en l’escolta, en la co-
munió i en la missió.
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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

· RES DEL SANT ROSARI
Dilluns i dimarts, a les 6 de la tarda.
Divendres: a les 4 de la tarda, al Santuari de Subirans.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 7 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 8 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 11 (18.30 h): Ànimes del Purgatori.
Dissabte 12 (20 h):
Difunts família Horta-Cruañas.
Diumenge 13:
9 h Gregori Costa Cruañas. Difunts família Borrell-Terra.
11 h Gaspar Casals. Vicenta Brecha.
Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Roser Formatger Segimon, de Barcelona, als 84 anys.
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES
El proper divendres, 11 de febrer, celebrarem la festa 
de la Mare de Déu de Lourdes. Al santuari de 
Sobirans, a les 4 h de la tarda, es resarà el Sant Rosari 
i, essent també la Jornada Mundial del Malalt, es farà 
una pregària especial per tots els malalts.

· UNCIÓ DELS MALALTS
Enguany, també podrem participar a la celebració co-
munitària del sagrament de la Unció dels Malalts, que 
se celebrarà el proper dilluns 14 de febrer, a la  missa 
de les 5 h de la tarda, al temple parroquial.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 409,37 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria  per a les  obres del temple «Arreglar porta  i entrada 
lateral església: pintura, paleta i fusteria».
Import pendent: 1.340,26 €. 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 8 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 9 (18.45 h):
Difunts família Badia-March.
Dijous 10 (18.45 h):
Miquel Vila (memòria del seu naixement).
Divendres 11 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 12 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.
Diumenge 13: 10 h Emili Orra Tapias.
12.15 h Esposos  Amadeu Blanchart Cailla i Rosa Maria 
Daniel Dotras.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Antònia López Navarro, de Guadix (Granada), als  89 
anys. Salvador Periz Cruells, de Blanes, als 87 anys.
Manel Oliva Vega, de Barcelona, als 89 anys.
Que el Senyor els aculli a  la vida eterna, i ompli de pau   
i esperança els familiars i amics.

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES I 
CELEBRACIÓ DE LA UNCIÓ DELS MALALTS
Divendres  que ve, 11 de febrer, festa de la Mare de 
Déu de Lourdes i  XXX Jornada Mundial del Malalt:
- 11 h, a l’Església Parroquial de Santa Maria, 
celebració de la Unció dels Malalts i Santa Missa.
- 16.30 h, a la Gruta de Lourdes, Pregària mariana, 
Cant de l’Ave i berenar final.
-18.45 h, al temple parroquial, Missa vespertina.

· PROFESSIÓ DE FRA ÒSCAR BERNAUS
Dissabte 12 de febrer, festa de Santa Eulàlia, a les 12 
del migdia, al Convent dels Caputxins: Professió de 
vots perpetus de fra Òscar Bernaus, OFM Cap.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 519 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a obres  «Arreglar sagristia Capella dels  Do-
lors». Import del projecte: 1.140 €. 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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