
Benvolguts, aquest proper dissabte 26 de febrer, a les 
18.45 h, al temple parroquial, celebrarem un any més 
la festa de Santa Paula Montalt, la Mare Paula. Una 
celebració que hauria de mostrar l’immens amor que 
Arenys de Mar sent per una filla predilecta de la 
nostra vila. Perquè el sol fet de poder dir, amb veu 
ben alta i clara, que la comunitat cristiana d’Arenys de 
Mar té el goig de tenir, entre les seves filles, una santa 
reconeguda per tota l’Església Universal, hauria d’om-
plir-nos el cor de goig.
Com ens recorda molt bé el Papa Francesc en l’ex-
hortació sobre la santedat, «és cert que hi ha molts de 
tipus de sants diferents, però cada un és una missió; 
és un projecte del Pare per reflectir i encarnar, en un 
moment determinat de la història, un aspecte de 
l’Evangeli». I la Mare Paula va descobrir la seva pròpia 
vocació veient les dificultats que vivien les nenes per 
obrir-se un camí en la societat. I davant d’aquest 
problema, ella es  va posar confiadament a les mans 
de Déu i va començar a treballar per revertir aquesta 
situació, repetint una de les seves frases més 
conegudes: «Salvar a les famílies ensenyant a les  ne-

nes l’amor de Déu». Que si ho traduíssim al llenguatge 
d’avui, diríem: «Transformar la societat a partir de la 
família, l’educació, els drets de les nenes i la fe». Un 
repte ben actual que ens mostra la necessitat de 
reivindicar aquesta figura com un estil femení de san-
tedat, de dones que han sabut transformar la seva 
comunitat a partir dels petits i senzills gestos fets amb 
la paciència i l’amor dels qui han descobert en l’altre 
un veritable germà. 
Que aquesta festa de la Mare Paula, doncs, sigui ben 
reeixida i mostri que la nostra comunitat cristiana del 
segle XXI no només no oblida els cristians  que l’han 
precedit, sinó que, posant-los en valor, continua 
mostrant als  nostres joves que és possible un camí 
alternatiu de vida, com és el camí de la santedat. 
Potser, només ens cal tornar a confiar en el paper 
dels sants i demanar, per intercessió de la Mare 
Paula, que els nostres joves tornin a descobrir a Déu 
present en el seu cor. Perquè si Santa Paula Montalt, 
que era una noia del seu temps ho va aconseguir, per 
què no ho haurien de poder aconseguir els joves 
d’avui?

ESCLETXES La Mare Paula
per Mn. Joan Soler i Ribas
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NOTA DEL BISBE DE GIRONA ALS DIOCESANS
Benvolguts diocesans,
En aquests últims dies el meu estat de salut ha entrat en una situació una mica delicada. 
Una llaga d’estómac m’ha produït una pèrdua de sang que demana molt de repòs perquè 
es pugui suturar la ferida. Tot i el sofriment que també pateixo pel pinçament de l’esquena, 
segueixo la situació de la diòcesi de la millor manera possible. El metge em recomana 
calma i temps per veure si, de manera natural i amb les mesures pal·liatives adients, deixa 
de sagnar. 
Us demano que pregueu per mi, per la meva recuperació i per tots els malalts. De moment 
estic ingressat en una clínica per poder estar més controlat i  atès adequadament. No 
dubteu que personalment o a través del Vicari general us mantindré informats de qual-
sevol canvi que es produeixi. 
Vostre,
Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona
Girona, 14 de febrer del 2022



  
       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 21 i dimarts 22 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 25 (18.30 h): Ànimes del Purgatori.
Dissabte 26 (20 h):
Mireia López Sánchez. Missa de la Catequesi.
Diumenge 27: 9 h Joaquim Missé Soler (aniversari).
Maria Carmen i Pere Rossell. Antoni Marpons Miró. 
Josefa Colomer March.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé. Andreu Majó.
Difunts família Torrent-Borrell.

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest mes de febrer del 2022, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent intenció 
per a la pregària: “Preguem per les dones religioses i 
consagrades, agraint-los  la seva missió i valentia, per-
què segueixin trobant noves  respostes davant els 
reptes del nostre temps”.

· AJORNAMENT DE L’ORDENACIÓ PRESBITERAL 
DE MN. EDGAR JAULENT
Amb motiu de la  l’estat de salut del bisbe Francesc, 
comuniquem l’ajornament de l’ordenació presbiteral 
de Mn. Edgar Jaulent, prevista inicialment per aquest 
diumenge 20 de febrer, a les 5 de la tarda, a la Cate-
dral de Girona.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
Aquest proper dilluns, 21 de febrer, tots som convidats 
a participar a la pregària en comunitat que tindrà lloc al 
temple a les 7 h de la tarda, després de missa.

Augmenta en nosaltres, Senyor, la fe,
aquella que fa moure muntanyes,

perquè ens en cal molta
per vèncer els nostres sentiments i pors

davant l’ofensa de l’altre.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària de Mans Unides del diumen-
ge passat: 795,32 €. 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 22 (18.45 h):
Filomena Miquel Saurí. Pilar Ferrer del Castillo.
Dimecres 23 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 24 (18.45 h): Pepita Sellés i Rosa Sellés.
Divendres 25 (18.45 h):
Enric Mollfulleda Borrell. Pels fidels difunts.
Dissabte 26 (18.45 h): A Santa Paula Montalt.
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.
Diumenge 27: 10 h Andreu Guri i Sala. 
12.15 h Andreu Bertran Niell.
Esposos Joan Bertran i Maria Niell.
Esposos Francesc Fita i Josefa Salicrú.

· VISITA MENSUAL AL RETAULE
Recordeu que cada últim dissabte de cada mes  podeu 
gaudir d’una visita guiada al nostre retaule barroc. És a 
les  11 h del matí i no cal reserva prèvia. Per tant, la 
propera cita és dissabte que ve, 26 de febrer.

· CELEBRACIONS ESPECIALS
Dissabte 26 de febrer: Festa de Santa Paula Montalt.
A les  18.45 h, missa en honor a l’arenyenca més uni-
versal: la Mare Paula. S’acabarà la celebració amb el 
cant dels goigs.

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

- I també 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”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària de Mans Unides del diumen-
ge passat: 696 €. 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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