
Benvolguts, dimecres que ve, amb la imposició de les 
cendres, començarem aquest bonic temps de Qua-
resma. No és un temps més enmig de l’any, sinó que 
és el temps per preparar-nos, de manera conscient i 
explícita, per a la gran festa de Pasqua.
I els cristians del segle XXI hem de tornar a recuperar 
la Quaresma. Ja fa massa temps que hem anat diluint 
aquests quaranta dies, fins al punt que, per a molts 
de nosaltres, ja no tenen cap significat especial. I això 
no pot ser. I no pot ser perquè vol dir que la nostra 
vida espiritual ha anat disminuint. No pot ser perquè 
vol dir que hem estat tan absorts per les activitats 
quotidianes que ja no som lliures per dedicar més 
temps als altres. I quan la pregària, que és el contacte 
íntim amb Déu, i el servei, que és  el contacte amb el 
germà, imatge de Déu, disminueixen, vol dir, senzi-
llament, que Déu ja no ocupa el primer lloc a les nos-
tres vides.

Som-hi, doncs. Aprofitem veritablement d’aquest 
temps de Quaresma per créixer de nou. Aprofitem 
d’aquest temps de Quaresma per recuperar més 
estones de pregària. Aprofiteu dels recessos que us 
oferim des de la parròquia. Aprofiteu del res del 
viacrucis i de l’adoració eucarística. Aprofiteu per 
recuperar la freqüentació assídua de l’eucaristia els 
diumenges i també entre setmana. Aprofiteu per 
oferir-vos per donar un cop de mà a Càritas, al servei 
que fan els Caputxins, o a d’altres entitats socials que 
treballen en els nostres pobles. Aprofiteu per abstenir-
vos de tot allò que no us deixa ser lliures  de veritat. 
Aprofiteu per reconciliar-vos amb Déu i amb els 
germans. Aprofiteu, en definitiva, un temps privilegiat i 
de gràcia com és la Quaresma perquè així, quan arribi 
la Setmana Santa i la Pasqua, pugueu dir, en la veritat 
del vostre cor: Gràcies Senyor, fa moltes setmanes 
que us esperava.

ESCLETXES Créixer de nou
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE VIII 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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Dissabte passat, 19  de febrer, va inaugurar-se el Museu 
Parroquial d’Arenys de Munt, un espai nou habilitat al cor 
de l’església de Sant Martí on s’hi exposen a partir d’ara 
objectes antics del temple i de la Parròquia: albes, calzes, 
patenes, casulles, peces de l’antic retaule, talles, foto-
grafies, etc. El museu només estarà obert per a visites 
concertades i en els dies de festivitats arenyenques.
Moltes gràcies a tothom qui l’ha fet possible!
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DEL MUSEU
PARROQUIAL
D’ARENYS
DE MUNT



  
       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.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 28 i dimarts 1 (18.30 h): Pel poble.
Dimecres 2, Dimecres de Cendra (20 h): Pel poble.
Divendres 4 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Ànimes del Purgatori.
Dissabte 5 (20 h): Pel poble.
Diumenge 6:
9 h Jaume Missé Torras. Francisca Soler Castañer.
Jaume Puig Rifà. Pere Puig Sallent.
Lourdes Rifà Garriga.
11 h Confrares difunts del Roser.

· INICI DE LA QUARESMA
El proper dimecres, 2 de març, iniciarem el temps de 
Quaresma. Aquest dia, Dimecres de Cendra, celebra-
rem la missa a les  8 h del vespre, amb la benedicció i 
imposició de les cendres.

· RES DEL VIA CRUCIS
Cada divendres de Quaresma, a les 6 de la tarda.

· RECÉS QUARESMAL
Divendres  4 de març, a les  19 h, a la Parròquia de Sant 
Martí. Predicarà Mn. Cinto Busquet, rector de Calella: 
«Cridats a la santedat. Com? Amb qui?».

· 73a ROMERIA PARROQUIAL A MONTSERRAT
Aquest any, degut a la  petició de mols  romeus i des-
prés  de fer una reunió, es  va decidir ampliar els dies 
de la Romeria de 4 a 5. Per aquest motiu, enguany, 
serà del divendres 27 al dimarts 31 de maig.
Preus Abat Marcet (telefon inscripcions 669 61 95 69):
5 dies: cel·la, 146 € - estudi, 139 €
4 dies: cel·la, 99,50 € - estudi, 93,50 €
3 dies: cel·la, 82 € - estudi, 77 €
2 dies: cel·la, 65 € - estudi, 60 €

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 479,82 €.
+ Diumenge vinent, col·lecta extraord. per a obres.

     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 1 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dimecres 2, Dimecres de Cendra (18.45 h): Per la vila.
Dijous 3 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 4 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 5 (18.45 h): Josep Maria Rigau Busquets i 
Carolina Mestres Teixidó (aniversari).
Diumenge 6: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Maria Aguilar Cáceres.
Antonio Verdú i Maria Jesús Dólera (7è aniversari). 

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Maria Teresa Tapias Bussalleu, d’Arenys  de Mar, als 87 
anys. Mercè Estrada Conguet, de Lyon (França), als  97 
anys. Preguem per elles i encomanem-les al Senyor.

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
A la nostra Parròquia, divendres que ve, dia 4 de març, 
primer divendres de mes, celebrarem l’Adoració Euca-
rística, després de la missa vespertina i fins a les 20 h.

· INICI DE LA QUARESMA
El proper dimecres, 2 de març, Dimecres de Cendra, 
comencem la Quaresma. A les  18.45 h, missa del dia  
amb la benedicció i imposició de les cendres.
· RES DEL VIA CRUCIS
Cada divendres de Quaresma, a les 19.15 h (després 
de la Missa), excepte el primer divendres de mes  que 
hi haurà l’exposició del Sant Sagrament.
· RECÉS QUARESMAL
Divendres 11 de març, al Convent dels Caputxins.
19 h: Via Crucis. 19.30 h Predicació de Mn. Jordi Font, 
rector del Seminari de Girona: «Ara és el temps  favora-
ble, ara és el dia de la Salvació».
· XERRADA QUARESMAL
Divendres 1 d’abril, a les 20 h, al temple parroquial.
Predicarà: Delegació de Pastoral Familiar del Bisbat de 
Girona. Títol: «La família cristiana avui».
· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 582 €.
+ Diumenge vinent, col·lecta extraord. per a obres.

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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