
VIDA PARROQUIAL
Suplement del Full Parroquial de les parròquies de

Sant Martí d’Arenys de Munt i de Santa Maria d’Arenys de Mar (Bisbat de Girona)
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ESCLETXES
Benvolguts i benvolgudes,
Fixeu-vos que avui tant l’evangeli com les lectures ens marquen un camí i un 
objectiu molt clar: el de la missió. Una vegada més! Sí. Perquè hem d’enten-
dre i hem d’assumir que l’Església és, per la seva naturalesa, missionera. I fins 
que això no ho tinguem clar no podrem encarar els reptes del segle XXI. 
L’Església no és una finalitat en ella mateixa, sinó un mitjà que té, com a única 
finalitat, dur a terme el manament de Jesús, rebut de Déu Pare i moguda per 
la força de l’Esperit Sant.
Fixem-nos-hi sinó a partir d’una de les frases d’aquest evangeli on diu: «Si 
m’estimeu, guardareu els meus manaments; jo pregaré el Pare, que us donarà 
un altre Defensor, perquè em feu conèixer». O sigui, l’objectiu és conèixer i 
fer conèixer a Jesús. Aquesta és la nostra tasca principal com a cristians, sa-
ber a qui seguim i explicar-ho a la gent que ens envolta. Això és la missió.
Però amb quins mitjans comptem? Doncs, amb dos mitjans molt clars. D’una 
banda comptem amb nosaltres mateixos i la nostra llibertat. Què vol dir 
això? Doncs, que es tracta d’esdevenir testimonis dignes del nom de cris-
tians que portem. Però per altra banda, evidentment, comptem amb l’ajuda 
d’un Defensor que ens enviarà Jesús. O sigui, comptem amb l’ajuda de l’Espe-
rit Sant.
Germans, començarem si Déu vol una nova etapa del nostre confinament 
aquesta setmana. Serà un bon moment per començar a retornar a les 
nostres rutines, de tornar a celebrar junts l’eucaristia, de tornar a viure la 
nostra comunitat. Però m’agradaria que tornéssim realment canviats. Hem 
viscut una experiència de fragilitat que ens ha fet adonar dels nostres límits i 
hem tingut temps per fer una mirada en profunditat en les nostres vides i 
adonar-nos que, moltes vegades, hem estat contratestimonis. No tinguem 
por de canviar allò que calgui per tornar a ser lliures de veritat i sobretot, 
per deixar que sigui veritablement l’Esperit Sant el qui guiï les nostres vides. 
No estem sols. Déu és amb nosaltres.
Amb moltes ganes de saludar-vos de nou!

Mn. Joan Soler i Ribas

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 8, 5-8. 14-17                                        

Els imposaven les mans                
i rebien l’Esperit Sant

· Salm responsorial
Sl 65

R.  Aclama Déu, tota la terra

· Lectura segona
1Pe 3, 15-18

En el cos va ser mort, però en 
l’Esperit fou retornat a la vida

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 14, 23 

Qui m’estima farà cas de les 
meves paraules, diu el Senyor; 

el meu Pare l’estimarà i 
vindrem a fer estada en ell

· Evangeli
Jn 14, 15-21

Pregaré el Pare que                  
us doni un altre Defensor 

SANTORAL

Sant Pasqual Bailón
Santa Restituta 

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Confrares difunts del Roser

Família Coll-Alsina
Guillem Roca

- Preguem junts:
Pels qui durant la pandèmia    
han sentit el buit existencial       

del no-res i del no sentit:        
que trobin l’amor de Déu        

que els ompli de goig

IMPORTANT! DOS RECORDATORIS 
DAVANT DE L’INICI DE LA FASE 0,5:

 - Que cada persona tingui el seny suficient. Si veu que és una persona de 
risc, si té alguna patologia, si pateix algun símptoma, o si els fills li ho 

demanen, que es quedi a casa. Recordeu que el bisbe us ha disculpat del 
precepte dominical i que només podem tenir un terç de l’aforament.

 -  Pel que fa al diumenge us recordem que el bisbe ens ha demanat de 
començar a partir del 30 i 31 de maig. Per tant aquest primer diumenge 

agrairem que només vinguin les persones més joves per ajudar-nos a 
preparar la missa del diumenge 31, solemnitat de la Pentecosta. 

Moltes gràcies a tots per la vostra comprensió!



PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ D’ARENYS DE MUNT

Adreça: Plaça de l’Església, 3 - Tel. 93 793 85 63
e-mail: arenysmuntparroquia@gmail.com

Despatx parroquial:
dilluns, a les 19 h, i divendres, d’11 a 13 h

> Intencions de la setmana
Dimarts 19 (19.30 h):  Alfons Molons Candela.
Divendres 22 (19.30 h): Pel poble.
Dissabte 23 (20 h): Pel poble.
Diumenge 24, L’Ascensió del Senyor:
a les 9 h,  Alfons Molons Candela;
a les 11 h, Confrares difunts del Roser.
Remei Missé Soler. Mercè Brecha i Pere Vilaró.

> Despatx parroquial
A partir de la setmana que ve, els horaris del despatx 
parroquial són els següents:
- Dilluns, a les 19 h, i divendres, d’11 a 13 h.
O a altres hores trucant al telèfon mòbil de Mn. Joan 
Soler (679 55 34 66).

> Romeria a Montserrat
Enguany la romeria a Montserrat que s’havia de celebrar 
del 5 a 8 de juny, per motius obvis degut a la pandèmia 
del coronavirus, queda anul·lada, esperant que més enda-
vant la Mare de Déu ens ajudi a poder-la celebrar encara 
que sigui en un altre format.

> Confraria de Montserrat 
També s’informa que la 3a Trobada de Confrares que 
s’havia de celebrar el proper dia 9 de maig ha quedat 
suspesa per la pandèmia. S’ha reprogramat per al 19 de 
setembre, després de l’estiu, amb una celebració conjun-
ta d’acció de gràcies “pel do de Déu que és el personal 
sanitari i de serveis”, pels malalts del cororavirus i en 
sufragi pels 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.

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D’ARENYS DE MAR

Adreça: c. de l’Església, 24 - Tel. 93 792 00 96
e-mail: arenysdemarparroquia@gmail.com

Despatx parroquial:  de dimarts a dissabte, a les 18 h,
i cada dimecres, d’11 a 13 h

> Intencions de la setmana
Dimarts 19 (18.45 h):  Família Badia-March. 

Dimecres 20 (18.45 h): Josep Montmany i  Vidal.
Santiago Ferré Martí. Mª Ángeles Ferré Martí.
Antonio Corró Doménech. Santiago Ferré Pedret.
Lolita Martí Mateu. Rosa Dasca Cariteu.

Augusto Algueró Algueró.  Augusto Algueró Dasca.

Dijous 21 (18.45 h): Mn. Martí Amagat (9è aniv.).

Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres 22 (18.45 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 23 (18.45 h): Per la vila.  

Diumenge 24, L’Ascensió del Senyor:
a les 10 h, Benet Maimí Fané. Maria Pou Marlet.
Joaquima Pou Carreras. Xavier Maimí Miró;
a les 12.15 h,  Andreu Guri i Sala.

> Despatx parroquial
A partir de la setmana que ve, els horaris del despatx 
parroquial són els següents:
- De dimarts a dissabte, a les 18 h.
- Dimecres, d’11 a 13 h.
O a altres hores trucant al telèfon mòbil de Mn. Joan 
Soler (679 55 34 66). 

> Obertura del temple parroquial
Recordeu que el temple roman obert, de dimarts a 
dissabte, de 9 a 13 h i de 16 a 19.30 h, i diumenge, 
només al matí, de 9 a 13 h. En Josep Martinell us 
podrà orientar per a qualsevol consulta que tingueu.

> Intenció de pregària del Sant Pare
Per aquest mes de maig el Papa Francesc prega espe-
cialment per a la intenció següent:
Perquè els diaques, fidels al servei de la Paraula i dels 
pobres, siguin un signe vivificant per a tota l’Església. 

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 55 34 66

Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín i Mejías

ENTRADA A LA FASE 0,5 (18.05.2020)
En aquesta nova fase començarem les misses com abans del confinament, però a partir dels dimarts 19 de maig, 

perquè aquest dilluns volem fer una petita preparació. Els horaris seran els següents:
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MISSES Feiners (de dilluns a divendres) Dissabte i vigílies Diumenges i festius

Arenys de Mar Parròquia 18.45 h (excepte dilluns) 18.45 h 10 h i 12.15 h

Caputxins 19.30 h (excepte aquest primer dilluns) 19.30 h 11 h i 19.30 h

Arenys de Munt Parròquia
19.30 h - dilluns, dimarts i divendres
(excepte aquest primer dilluns) 20 h 9 h i 11 h
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1. Assistència
Que no superi un terç de l’aforament i que es com-
pleixin les mesures generals de seguretat i higiene 
establertes per les autoritats sanitàries.
2. Cabuda de l’església
Una persona per cada metre i mig lineal de banc. 
L’aforament màxim s’ha de publicar en un cartell si-
tuat en un lloc visible.
3. Senyalització de l’església
Es facilitarà la distribució dels assistents a l’església, 
senyalitzant si cal els seients utilitzables en funció de 
l’aforament permès. Els lavabos romandran tancats.
4. Distància de seguretat
Més d’un metre i mig entre cada persona.
5. Desinfecció de l’església
Abans de cada celebració, s’haurà de realitzar la 
desinfecció dels espais utilitzats o que s’utilitzaran.  
No es pot aplicar cap producte químic directament 
sobre els béns històrics o artístics sense ser acon-
sellats per un tècnic especialitzat.
6. Entrada i sortida de l’església
– Només hi haurà un accés per a facilitar el control 
de l’aforament.
– S’organitzaran les entrades i sortides per evitar 
agrupacions de persones en els accessos i voltants 
dels llocs de culte.
– La porta d’accés estarà oberta en tot moment.
7. Ús de mascareta
Recomanat amb caràcter general.
8. Gel hidroalcohòlic
A l’entrada de l’església, es posaran a disposició dels 
fidels dispensadors de gels hidroalcohòlics, que 
hauran d’estar sempre en condicions d’ús.
9. Aigua beneïda
No és permès l’ús de l’aigua beneïda.
10. Desenvolupament de la celebració
S’evitarà:

– El contacte personal, mantenint la distància de 
seguretat.
– Una durada excessiva de la celebració.
– La distribució d’objectes, cantorals o fulletons o la 
venda de fulls parroquials, suplements o llibres.
– Tocar o besar imatges o altres objectes de devoció
– L’actuació de cors de cantaires.

A més caldrà:
– Cobrir en tot moment els vasos sagrats amb 
purificadors plegats en forma de pàl·lia, que se 
substituiran i rentaran després de la missa.

– Desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic 
abans d’iniciar l’oració sobre les ofrenes.
– No posar en contacte amb la resta de formes la 
forma que el celebrant toqui durant la consagració, 
que sumirà íntegrament.
– Suprimir el gest de la pau, ja ara facultatiu.
– Pronunciar de forma col·lectiva el diàleg individual 
de la comunió.

– Desinfectar-se les mans tots els ministres de la 
comunió amb gel hidroalcohòlic just abans d’iniciar i 
en acabar la distribució de l’Eucaristia.
– En el cas que el celebrant tingui una edat molt 
avançada, la distribució de la comunió la faran 
ministres extraordinaris, que han de tenir menys de 
65 anys.
– Distribuir l’Eucaristia en silenci i donar la comunió 
a la mà, deixant caure la forma sobre la mà estesa.
– Mantenir la distància de seguretat durant la distri-
bució de la comunió evitant fileres massa atapeïdes.
– Passar la col·lecta al final de la celebració.
11. Espais exteriors
No es podrà utilitzar l’exterior dels edificis ni la via 
pública per a la celebració d’actes de culte.
12. Celebració dels altres sagraments
– Que les celebracions del baptisme, matrimoni o 
primeres comunions es posposin tant com sigui 
raonable a fases ulteriors del procés de desescalada.
– La celebració de la Penitència serà fora del confes-
sionari: confessor i penitent utilitzaran mascareta i 
mantindran una distància de dos metres.
13. Celebració de les exèquies
– En tot tipus de instal·lacions, públiques o privades, 
la participació es restringeix a quinze persones en 
espais a l’aire lliure o deu persones en espais tancats, 
a més del mossèn que presideix la celebració.
– Cal respectar la distància mínima de seguretat de 
dos metres, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Fonts normatives:
· Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, BOE Núm. 130, 
dissabte 9 de maig de 2020.

· Mesures de prevenció per a la celebració del culte 
públic en els temples catòlics durant la desescalada de les 
mesures restrictives en temps de pandèmia emeses per 
la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal 
Espanyola i comunicades amb data 30 d’abril de 2020.
· Procediments de neteja i desinfecció del patrimoni cultu-
ral moble i immoble. Recomanacions de la Direcció Gene-
ral del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya.

MARC LEGAL I PRÀCTIC PER A LES ESGLÉSIES QUE S’OBRIN AL 
CULTE PÚBLIC  DURANT LA FASE 1 DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ 
CAP A UNA NOVA NORMALITAT




