
Benvolguts,
És un goig tornar a veure en l’horitzó la bonica fes-
ta de Sant Martí d’Arenys de Munt. Una festa que 
ens ha de fer sentir orgullosos no només del que 
érem i del que som, sinó sobretot del que estem 
cridats a ser. Perquè no hem d’oblidar dues coses. 
La primera és que la nostra Festa Major neix a 
l’entorn del Sant Martí, i que és per a ell que la 
festegem. I en segon lloc, que no és una festa que 
faci pocs anys que se celebra, sinó que ja en tenim 
referències de la seva existència l’any 878. O sigui, 
que ja fa 1144 anys, com a mínim, que celebrem el 
nostre sant patró.
Per tant, estimada comunitat, ho hem de viure amb 
alegria i ens ho hem de fer valer. Hem de prendre 
consciència que pertanyem a una comunitat creient 
que ha viscut moments de tota mena: moments 
d’abundància i moments de precarietat, moments 
de pau i moments de guerra, moments de fe i mo-
ments de dubte, moments de fortalesa i moments 
de fragilitat. Però, de tot ens n’hem sortit gràcies a 

la confiança que sempre hem posat en Déu, sota la 
protecció de Sant Martí.
I això, germans, és el que hem de celebrar tots 
junts aquest proper 11 de novembre. Celebrem 
que, en un moment determinat de la història, una 
senzilla comunitat cristiana va decidir fer camí en 
aquest bonic racó del Mediterrani. I que aquesta 
comunitat, no només ha perdurat fins avui, sinó 
que ha crescut i ha donat fruits abundants. Però, 
no només això, sinó que continua viva i il·lusionada 
avui, en ple segle XXI i amb totes les seves dificul-
tats, per transmetre la fe a les generacions que 
vindran. Una fe que, seguint el testimoni de Sant 
Martí, ha comprès que l’Amor a Déu, s’ha de con-
cretar, sempre, en l’amor al germà.
Sentim-nos-hi, doncs, tots ben invitats i no faltem a 
l’Ofici de Festa Major. És la millor manera de cele-
brar la nostra fe, de posar-nos confiadament sota la 
protecció de Sant Martí i de mantenir viva una 
tradició mil·lenària que perdurarà molt més enllà de 
la nostra generació. Bona Festa Major!

ESCLETXES Sant Martí, el nostre patró
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XXXII 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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TOTS SANTS I ELS FIDELS DIFUNTS
Aquesta setmana hem celebrat la solemnitat de 
Tots Sants, el dimarts 1 de novembre, a la Capella 
de la Pietat del cementiri d’Arenys de Mar,  i la 
commemoració de tots els Fidels Difunts, el 
dimecres 2 de novembre, a la Capella del cementiri 
d’Arenys de Munt.
Són dues festes que han quedat unides en les 
nostres celebracions pel desig que tenim de pensar 
que tots aquells que hem estimat i que ja han mort, 
participen de la glòria, al costat del Pare, en 
comunió amb tots els sants, coneguts i anònims.
Tots els sants i les santes de Déu, pregueu per  
nosaltres! 

Fo
to

: M
. T

er
es

a 
M

is
sé

Fo
to

: I
ag

o 
C

la
pé

s



  
       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 7 i dimarts 8 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 11 (11 h), solemnitat de Sant Martí de 
Tours, bisbe: Martí Colomer Fontbona.
Rosa Umbert Missé. Martí Torrent Torrent.
Martí Casademunt Majó.
Josep Colomer Valls (aniversari).
Dissabte 12 (20 h): Pel poble.
Diumenge 13: 9 h Pel poble.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes: Derek Troya Amaya, fill de Ronald 
Washington i d’Ana Lizbeth. Moltes felicitats!
Defuncions: Benjamín Heredia Jiménez, de Illora 
(Granada), als 74 anys. Preguem per ell.

· AMONESTACIONS MATRIMONIALS
Preparen el seu casament: Jordi Artigas Guix, de 
Torrentbò, amb Maria Gutiérrez-San Miguel Guile-
ra, de Barcelona.
· FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ DE TOURS
El proper divendres, 11 de novembre, solemnitat 
de Sant Martí de Tours, Ofici a les 11 del matí, 
amb l’homilia de Mn. Cinto Busquet, rector de 
Calella. La celebració comptarà amb l’acom-
panyament de la Cobla Maravella i el Cor femení 
Aloc. Al final, cant dels Goigs. L’Ofici serà retrans-
mès en directe per Ràdio Arenys de Munt.
· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària «Obres al Casalet per 
adaptar a normativa legal (Fase 1)» del diumenge 
passat: 656,27 €.
Import pendent: 9.274,19 €. Moltes gràcies! 
+ Avui, col·lecta extraordinària amb motiu de la 
Jornada de Germanor.

     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): Esposos Salvador Barangé 
Corbera i Maria Salvañà Planas.
Dimecres 9 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 10 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 11 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 12 (18.45 h): Esposos Jaume Bosch i 
Joaquima Cantallops (aniversari).
Diumenge 13:
10 h Andreu Guri i Sala. 12.15 h Arturo Saurí.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Maia Isabel Serrano Torres, filla de Gerard i Reyna 
Ana. Benvinguda a la colla dels amics de Jesús!
Defuncions:
Maria Antònia Albó Gràcia, d’Arenys de Mar, als 86 
anys. Philippe Chabane, de Rosny-sous-Bois  
(França), als 69 anys. Preguem per ells.

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest mes de novembre del 2022, el Papa 
Francesc encomana a l’Apostolat de l’Oració la 
següent intenció per a la pregària: “Preguem per-
què els nens que pateixen, els que viuen al carrer, 
les víctimes de la guerra i els orfes, puguin 
accedir a l’educació i redescobrir l’afecte d’una 
família”.

· XARXES
Podeu seguir-nos al nostre Facebook “Parròquia 
de Santa Maria” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària per a obres «Arreglar 
els dos teulats de la primera crugia de l’església» 
del diumenge passat: 748 €.
Import pendent: 12.128,26 €. Moltes gràcies!
+ Avui, col·lecta extraordinària amb motiu de la 
Jornada de Germanor.

Parròquia de Sant Martí - Plaça de l’Església, 2, Arenys de Munt - Tel. 679 55 34 66
Despatx parroquial: Aquesta setmana no hi ha despatx - 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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