
Benvolguts,
aquest cap de setmana se celebren arreu de 
Catalunya les Jornades Europees de Patrimoni, 
promogudes a casa nostra per Catalonia Sacra, 
que és el projecte apadrinat pels deu bisbats 
catalans i del qui el nostre bisbe Francesc, de 
venerada memòria, en fou un dels principals 
impulsors. La parròquia de Santa Maria d’Arenys 
de Mar, essent un Bé Cultural d’Interès Nacional, 
amb el retaule barroc de Pau Costa, del segle XVIII, 
en participa activament; però, també hi té el seu 
espai propi la parròquia de Sant Martí d’Arenys de 
Munt, que és un Bé Cultural d’Interès Local amb les 
pintures renaixentistes del retaule de Pere Serafí, 
del segle XVI.
Quina és, però, la importància d’aquestes obres 
d’art? La seva importància rau en el fet que van 
estar creades per propagar la fe. Els nostres avant-
passats catòlics, sentien el desig de fer conèixer 

als seus conciutadans quin era el contingut de la 
seva fe. Volien fer conèixer la vida de Santa Maria, 
Mare de Déu, i de Sant Martí, i ho van fer amb els 
mitjans que tenien al seu abast, ho van fer a través 
de l’art. Per això, les Jornades Europees de Patri-
moni ens han d’ajudar a apropar-nos de nou a 
aquests nostres retaules i contemplar-los amb una 
mirada nova. Del que es tracta, contemplant-los, és 
que siguem capaços de captar el sentit profund del 
que expressen, de recuperar el sentit de la imagi-
nació que ens fa néixer l’Esperit, de recuperar el 
desig de la bellesa per expressar a Déu, que sabem 
que és Bo, Bell i Veritat.
Que aquestes jornades ens serveixin, doncs, per 
tornar a trobar temps per entrar a les nostres esglé-
sies, no només amb el desig cultural, sinó sobretot 
amb el desig de trobar-nos amb Déu, com van fer 
els nostres avantpassats quan van esculpir i pintar 
les meravelles que avui contemplem.

ESCLETXES Jornades Europees de Patrimoni
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XXVIII 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 Jean Baptiste Bedouma Kamman
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FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER
Diumenge passat, 2 d’octubre, els feligresos 
de la parròquia de Sant Martí d’Arenys de 
Munt van celebrar la festa de la Mare de Déu 
del Roser, essent la diada de la Confraria de 
la Mare de Déu del Roser. A la missa de les 
11 h, amb l’assistència de nombrosos fidels, 
es va dur a terme aquesta solemnitat tan 
nostrada, que es va acabar amb el cant final 
dels tradicionals goigs.



  
       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 10 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 11 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 14 (18.30 h):
Joaquim Torrent Borrell.
Dissabte 15 (20 h): Pel poble.
Diumenge 16:
9 h Pel poble.
11 h Joan Roura Anglada (3r aniversari).
Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Rubén Flores Céspedes, fill de Pedro i Ana Ca-
mila. Moltes felicitats, i benvingut a la colla dels 
amics de Jesús.

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI
Aquest diumenge, dia 9 d’octubre, celebrem la 
festa de la Mare de Déu del Remei. A la missa de 
les 11 h hi participen dues entitats, L’Esplai dels 
Jubilats Verge del Remei i l’Associació de Puntai-
res Verge del Remei, tot venerant la seva patrona i 
pregant per les seves associacions i pels seus so-
cis difunts. 

· 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 «Obres al Casalet per 
adaptar a normativa legal (Fase 1)» del diumenge 
passat: 528,88 €. Import pendent: 9.930,46 €.
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 11 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dimecres 12 (18.45 h): Mari Carmen López Ceni-
cacelaya. Esposos Ramon Comella Soler i Maria 
Teresa Noé Moles i família. Esposos Antonio Martí 
Rossell i Pilar del Castillo Madurell. Pilar Ferrer del 
Castillo. Filomena Miquel Saurí.
Dijous 13 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 14 (18.45 h):
Josep Maria Saurí. Pels fidels difunts.
Dissabte 15 (18.45 h):
Maria Teresa Pons Ramon. Maria Teresa Escoda 
Montal i Montserrat Montal. Teresa Payas.
Teresa Ribas Alsina. Francisco Maimí i Fané. 
Diumenge 16: 10 h Emili Orra Tapias.
Narcís Costa Compte (32è aniversari). 
12.15 h Difunts família Tanganelli-Colomer.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes: Arlet Casals González, filla de Ricard i 
Cristina. Moltes felicitats!
Defuncions: Mercedes Sancliment Vilanova, de 
Barcelona, als 91 anys. Aurea Romero Romero, 
de Camas (Sevilla), als 89 anys. Francisco  Martí-
nez Benito, de Caudete (Albacete), als 84 anys. 
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

· XARXES
Podeu seguir l’actualitat de la nostra comunitat a 
la pàgina de Facebook “Parròquia de Santa Maria 
d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària «Arreglar els dos teulats 
de la primera crugia de l’església»del diumenge 
passat: 691 €. Donatiu rebut: 2.000 €.
Import pendent: 12.876,26 €. 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, 71-73, 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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