
Benvolguts, diumenge vinent celebrarem la  Jornada de 
Germanor, que se’ns presenta amb dos  objectius  prin-
cipals:
1. Prendre consciència que som una família. Ho expres-
sa el lema de Germanor: «Amb tu, som família cristiana». 
I som família perquè hem rebut el baptisme que ens 
dona la força de l’Esperit per viure el projecte comú de 
l’Església, que no és altre que el de proclamar el Regne 
de Déu. Una família-comunitat que m’ha d’ajudar a no 
sentir-me sol, a viure la  meva fe en plenitud i a compartir 
les  meves  alegries i les  meves  angoixes  des de la mirada 
amorosa de Déu. Necessitem, més que mai, recuperar el 
sentit de família en les nostres parròquies.
2. Prendre consciència que tots  hi hem de col·laborar. 
L’altra dimensió de la Jornada de Germanor és la 
col·lecta que es  fa a favor de les necessitats de l’Esglé-
sia diocesana. La germanor vol dir que, cada parròquia, 
aporta  una quantitat de diners anuals per col·laborar en 
les  despeses dels serveis  que ofereix el bisbat en vistes 

a l’evangelització. Quins  són aquests  serveis? Doncs, en 
primer lloc, l’ajuda econòmica que reben els  capellans, 
diaques i religiosos i religioses  amb servei pastoral. Ho 
són les  ajudes  per a les reformes dels temples, locals 
parroquials  i rectories, com molt bé hem pogut veure en 
aquests darrers temps a les nostres parròquies. També 
són serveis  que ofereix el bisbat l’assessorament jurídic, 
les  formacions als  laics  en missió pastoral, els mitjans de 
comunicació, les despeses de les  diferents delegacions 
del bisbat (vocacions, catequesis, joves...). I  així podríem 
anar compartint una llarga llista que ens mostraria  la 
importància que té l’estructura del bisbat per a la vida de 
les  nostres  comunitats. Per això, ens n’hem de sentir 
tots corresponsables. I, molt més, les  parròquies com 
les  nostres que, per nombre de persones  i per vida par-
roquial, haurien de ser donadores més que receptores.
Aprofitem la setmana vinent, a la col·lecta que farem per 
a la Germanor, per continuar amb la nostra generositat 
habitual. Moltes gràcies!
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TOTS SANTS I ELS FIDELS DIFUNTS
Us convidem a celebrar amb goig aquestes dues festes tan 
nostrades. D’una banda, la Festa de Tots Sants, l’1 de novem-
bre, que ens recorda, com ens deia el papa Benet XVI: «Que no 
estem sols, sinó que estem envoltats per un gran núvol de 
testimonis amb qui formem el Cos de Crist, i que han estat 
santificats per l’Esperit Sant». I així, «contemplant l’exemple 
lluminós dels sants, suscitar en nosaltres el gran desig de ser 
com ells, feliços de viure prop de Déu, en la seva llum, en la 
gran família dels amics de Déu». I, d’altra banda, el 2 de novem-
bre, la festa dels Fidels Difunts. Una festa entranyable que ens 
recorda tots els difunts de les nostres famílies, però també tots 
els difunts desconeguts que, potser, no tenen ningú que pregui 
per ells.
Es tracta, en aquestes dues festes, de prendre consciència, 
com a cristians, que tenim el deure de socórrer els vius i de 
pregar pels difunts. Socórrer els vius a l’exemple dels sants que 
han donat la seva vida en el servei per Amor a Déu i als 
germans. I pregar pels difunts, oferint misses per ells, anant al 
cementiri a visitar-los i tenint-los presents a les nostres ora-
cions.
Aprofitem, doncs, d’aquestes dues festes, per aprofundir més 
en la nostra fe cristiana que ens obre a l’esperança i a la caritat.



  
       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 31, vigília de Tots Sants (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 1, solemnitat de Tots Sants:
9 h no hi ha missa. 11 h Pel poble.
Dimecres 2, commemoració de tots els  fidels  difunts 
(10.30 h, a la capella del cementiri): Per tots els difunts.
Divendres 4 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas. 
Dissabte 5 (20 h): Conxita Roca Bertran (2n aniversari).
Diumenge 6: 9 h Pel poble.
11 h Gaspar Casals. Vicenta Brecha.
Martí Torrent Torrent. Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Mauro Lanzara Roca, fill de Cristian i Sílvia.
Felicitats, i benvingut a la colla dels amics de Jesús!

· CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER
El diumenge 2 d’octubre, els  confrares  van fer els  seus 
donatius  i van recollir-se 572,70 €. Aquests  diners  ser-
viran per a les intencions  al llarg de tot un any pels 
confrares  difunts, a més del manteniment de l’altar de 
la Mare de Déu del Roser i del temple.

· RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE
Acompanyant: Fra Josep Manuel Vallejo.
Dates: Dissabte 12 i diumenge 13 de novembre.
Informació-inscripcions: conselldelaics@caputxins.cat.

· NOTA
Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho a arenysvp@gmail.com.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària del DOMUND del diumenge 
passat: 823,37 €.
+ Diumenge que ve, col·lecta extraordinària amb motiu 
de la Jornada de Germanor. 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
Dilluns 31, vigília de Tots Sants (18.45 h): Per la vila.
Dimarts 1, solemnitat de Tots Sants: 
10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Difunts família Fabregà-Fontrodona. Pepita 
Sellés  i Rosa Sellés. Joan Recolons i Francisco Guillén. 
Difunts família Muriel-Torrent. Difunts família Saurí.
13 h (a la Capella de la Pietat del cementiri):
Per tots els difunts.
Dimecres 2 (18.45 h): Mn. Josep Benet Cantó.
Jaume Salbanyà Filbà. Difunts família Vilà-Mateu. 
Difunts  família Ricardo Costa. Blanca Montal de 
Pascual. Difunts família Alsina-Masriera. Difunts família 
Ribas-Alsina. Esposos Benet Coll i Maria Alsina.
Montserrat Lladó Saurí.
Dijous 3 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 4 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 5 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Diumenge 6: 10 h Per la vila.

12.15 h Maria Gràcia Vilar. Esposos Elies de la Guardia 
Vives  i Catalina Fàbrega Borrell. Esposos Josep Missé 
Torras i Anna Majó Riera. Esposos Amadeu Padilla 
Duran i Maria Fàbrega Borrell. Remei Missé Majó. 
Fernando Missé Majó. Acció de Gràcies: 53 anys de 
casats de Romà Fàbrega Vidal i Antònia Coll Abadal.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes: Nicolás Calveiro García, fill de Patricio i 
María Laura. Daina Javier Riera, filla d’Òscar i Montser-
rat. Moltes felicitats!
Defuncions: Pepita Pagès  Collet, de Canet de Mar, als 
97 anys. Maria Garrós  Trunas, de Fogars de la Selva, 
als  101 anys. Narcís  Serrano Campobadal, de Vilanova 
i la Geltrú, als 86 anys. Preguem per tots ells.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària  del DOMUND del diumenge 
passat: 1.340 €.
+ Diumenge que ve, col·lecta extraordinària amb motiu 
de la Jornada de Germanor. Moltes gràcies!
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