
Benvolguts, hem deixat enrere la bonica festa de 
Sant Martí i, diumenge vinent, celebrarem la festa 
de Santa Cecília de Torrentbò. Aquesta festa, que 
era ben entranyable a la seva ermita de Santa Ce-
cília, ara la durem a terme a la nostra església 
parroquial, després de la desaparició de la Parrò-
quia de Santa Cecília. Amb tot, el seus parroqui-
ans continuen ferms i amb un gran amor cap a la 
seva santa patrona i, per això, a l’església d’Arenys 
de Munt hem dedicat un altar a santa Cecília. 
Aquest altar ara compta amb un bonic mural, 
realitzat per l’artista local Jordi Torrent, que ens 

recorda no només la seva ermita, sinó els nostres 
orígens i el desig de mirar el futur amb esperança. 
El diumenge que ve, 20 de novembre, a la missa de 
les 11 h, celebrarem la missa de Festa Major de 
Santa Cecília i inaugurarem el mural que li hem 
dedicat. És un bon moment, una vegada més, per 
sentir-nos formant part d’aquesta gran comunitat 
cristiana que ha decidit viure segons el model de 
Jesús de Natzaret posant-se confiadament a les 
mans de Déu Pare.
En segon lloc, destacar també que Santa Cecília és 
la patrona dels músics. Seria un bon moment per 
agrair a tots els qui serveixen a les nostres cele-
bracions dirigint els cants o acompanyant amb els 
instruments musicals. Gràcies a ells, juntament 
amb els altres agents litúrgics, com els lectors, 
escolans, sagristans, els qui vetllen per les flors, 
que netegen el temple, etc., les nostres celebra-
cions estan molt ben cuidades i ens apropen millor 
cap al misteri de la presència real de Déu en 
l’eucaristia. Per això, volem aprofitar aquestes líni-
es, per animar totes aquelles persones de la nostra 
comunitat que creguin que poden oferir el seu 
servei a la litúrgia en la seva vessant musical, 
tocant algun instrument; que ens ho facin saber i 
que s’uneixin a l’equip de cants.
Seran sempre benvinguts!

ESCLETXES Continuem de Festa Major
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XXXIII 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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       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 14 (18.30 h): Pel poble.

Dimarts 15 (18.30 h): Enzo Di Biagio.

Divendres 18 (18.30 h): Pel poble.

Dissabte 19 (20 h):
Josep Roca Artigas. Josefa Bertran Mora.

Diumenge 20:
9 h Pel poble.

11 h Martí Torrent Torrent. Juanita Sibila.
Confrares difunts del Roser.

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

· FESTA DE SANTA CECÍLIA
Essent el proper dimarts 22 la festa de Santa 
Cecília, verge i màrtir, patrona de Torrentbò, 
enguany tots podrem celebrar aquesta festa pa-
tronal a la nostra església, a la missa de les 11 h 
del diumenge 20 de novembre. I alhora es podrà 
inaugurar la nova capella de Santa Cecília, que 
s’ha habilitat, amb l’aportació artística de Jordi 
Torrent Colomer.

· PREGUEM JUNTS
Gràcies, Senyor, per la teva presència
en el decurs de la història.
Gràcies perquè la teva paraula
no és una paraula de destrucció,
sinó una promesa de plenitud i de culminació.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària “Diada de Germanor” 
del diumenge passat: 1.004,51 €.

     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 15 (18.45 h): Andreu Bertran (aniversari).

Dimecres 16 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Dijous 17 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.

Divendres 18 (18.45 h): Antonio Gratacós (25è ani-
versari). Pels fidels difunts.
Dissabte 19 (18.45 h): Esposos Germà Sàbat Soler 
i Mercè Aguilera Vallès. Montserrat Bellsolell Julià.

Diumenge 20: 10 h Josep Montmany i Vidal.
12.15 h. Esposos Manuel del Castillo i Margarita 
Guasch. Josep Saurí i Rosa Bargalló. Esposos 
Amadeu Blanchart Cailla i Rosa Maria Daniel 
Dotras. Miquel Coll i Catarineu (9è aniversari).

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Salvador Gironès Mateu, d’Arenys de 
Mar, als 86  anys. Margarita Subirachs Poch, 
d’Arenys de Mar, als 97 anys. Neus Juncà Arenas,

de Gualba, als 96 anys. Miquel Gras Martí, de 
Sant Carles de La Ràpita, als 85 anys.
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

· GESTIONS PARROQUIALS
Per a qualsevol consulta (intencions de misses, 
petició de partides de baptisme, etc.), a més del 
dia de despatx parroquial (cada dimecres, d’11 a 
13 h), també podeu fer gestions d’aquest tipus 
dirigint-vos directament al nostre sagristà en 
l’horari d’obertura del temple, de dimarts a dis-
sabte (de 9 a 13 h i de 16 a 20 h).

· NOTA
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 “Diada de Germanor” 
del diumenge passat: 934 €.

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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