
Campanyes solidàries a Arenys de Mar
Les darreres setmanes s’han dut a terme a Arenys de 
Mar diverses campanyes de recollida d’aliments de 
primera necessitat destinades a la comunitat caput-
xina i a Càritas Parroquial.
Els veïnats de Sa Boada i del Pla dels Frares han orga-
nitzat aquestes iniciatives amb les quals s’han recollit 
més d’una tona d’aliments bàsics (arròs, llet, oli, con-

serves, etc.) per fer front comú i treballar plegats per 
a tothom qui ho necessita.
D’aquesta manera, s’ha aconseguit omplir el rebost 
d’aliments de Càritas dels productes que més escas-
sejaven i abastir la comunitat caputxina per poder 
continuar preparant menjar i oferir àpats als passants 
durant aquest temps.
Càritas Parroquial i el Convent dels Caputxins volen 
agrair ben de cor la solidaritat de la gent, dels esta-
bliments, dels voluntaris, que han fet possible aquestes 
campanyes per sostenir els seus serveis que cada dia 
tenen més demandes.
Així mateix, les entitats organitzadores de les Barra-
ques de Sant Zenon (el Cau Flos i Calcat, el Patronat 
de Sant Roc, l’Associació del Pubillatge i l’Associació 
Sinera Tropical) conjuntament amb el consistori are-
nyenc, tenint en compte que no es podran garantir les 
mesures de seguretat per assegurar la distància social 
i evitar nous rebrots o focus de contagi del coronavi-
rus, han decidit suspendre les Barraques d’enguany i 
destinar els 10.000 € reservats per a la celebració a 
Càritas Parroquial d’Arenys de Mar.
A tothom, moltes gràcies!

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)

Benvolguts i benvolgudes,
Avui celebrem la festa de l’Ascensió, una bonica festa 
que ens recorda com Jesús, quaranta dies després de 
la seva resurrecció, és enlairat al cel davant dels seus 
deixebles. I això transforma radicalment la seva vida. 
Amb Jesús, desapareixia el significat de la mort com el 
final de la vida, i esdevenia el començament d’una vida 
nova al costat del Pare. I això és preciós, perquè tanca 
definitivament el cercle de la vida. Venim de Déu que 
és Amor i tornem a Déu que és Amor, i en aquest ca-
mí només se’ns demana d’estimar i de ser testimonis 
d’aquest amor. No té cap més secret la vida. Cap més. 
Així ho dirà Sant Pau en la seva carta als cristians 
d’Efes: «Que Déu il·lumini la mirada del vostre cor 
perquè conegueu qui és Ell».
I aquesta ha de ser també la nostra actitud, com a 
cristians, davant d’aquest temps de pandèmia. Sé que 
molts de nosaltres hem viscut situacions difícils, alguns 
de vosaltres també situacions de dol i que hi ha la 
tristesa per aquells que ens han deixat, però al mateix 
temps, després d’aquests dos llargs mesos, aquesta 

setmana recuperem la vida sacramental de la comu-
nitat i estem tots convidats a participar de nou a 
l’eucaristia celebrada amb tota la comunitat. I això ens 
ha d’omplir d’alegria, perquè si fins ara hem redes-
cobert la fragilitat de la condició humana, a partir 
d’ara ens toca redescobrir la fortalesa de l’Amor de 
Déu. Us convido, doncs, avui, a fer el que van fer 
aquells primers deixebles, a deixar-se omplir el cor de 
l’alegria del ressuscitat i a esdevenir testimonis de la 
resurrecció que mostrin als nostres conciutadans que 
no hem confiat en un món que és efímer sinó en 
l’eternitat de Déu.
I l’evangeli acaba finalment dient que Jesús, abans de 
marxar, els va deixar una promesa i una recomanació. 
La promesa és que els enviarà el seu Esperit Sant, i la 
recomanació, que no es quedin mirant al cel, sinó que 
posin els ulls a la terra, o sigui, el que us deia la setma-
na passada: Comencem la missió i visquem plens de la 
força de l’Esperit Sant.
Amb moltes ganes de saludar-vos! 

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: DEIXAR-SE OMPLIR EL COR
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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
Dilluns 25 (19.30 h): Perquè no faltin vocacions reli-
gioses, i en especial vocacions salesianes.
Dimarts 26 i divendres 29 (19.30 h): Pel poble.
Dissabte 30 (20 h): Perquè el nostre món pugui sortir 
del sofriment que pateix.
Diumenge 31, Solemnitat de Pentecosta:
a les 9 h, M. Carmen i Pere Rossell (aniversari);
a les 11 h,  Alfons Molons Candela. Joaquim Missé i Joa-
quima Sañé. Confrares difunts del Roser.

> Despatx parroquial
Recordeu els horaris del despatx parroquial:
- 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).

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

> Preguem junts
Senyor Jesús,
gràcies per confiar en nosaltres
i decidir romandre per sempre
al nostre costat.

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 26 (18.45 h):  Família Badia-March. 
Dimecres 27 (18.45 h): Joan Antón Tejedor.
Carmen Sánchez Guerra. Sebastià Portillo Vela.
Rufino Antón Rodríguez. Teresa Tejedor Bonlloc.
Dijous 28 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 29 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 30 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  
Diumenge 31, Solemnitat de Pentecosta:
a les 10 h, Benet Maimí Fané. Maria Pou Marlet.
Joaquima Pou Carreras. Xavier Maimí Miró;
a les 12.15 h, Francisco Guillén Aragoncillo (1r aniv.).
Elias de la Guardia Vives (35è aniv.). Catalina Fàbrega
Borrell. Fernando Missé Majó. Mn. Josep Benet Cantó.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Rosa González Ruiz, de Motril (Granada), als 82 anys.
Josep Codolà Colomer, d’Arenys de Mar, als 87 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna.

> Despatx parroquial
Recordeu els horaris del despatx parroquial:

- De dimarts a dissabte, a les 18 h.

- Dimecres, d’11 a 13 h.
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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 19.30 h 11 h i 19.30 h

Arenys de Munt Parròquia 19.30 h - dilluns, dimarts i divendres 20 h 9 h i 11 h
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