
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 reprenem de manera pública i oficial les nostres 
eucaristies dominicals després d’aquest llarg temps de 
confinament, i s’hauria de notar en nosaltres que por-
tem en el nostre cor, d’una banda, la immensa alegria 
de retrobar-nos i de poder rebre a Jesús eucaristia, 
però al mateix temps portem el dolor de tantes famí-
lies de la nostra comunitat que ho han passat mala-
ment o pels que ens han deixat. I és tot això el que 
oferirem en el nostre altar com a comunitat. Oferirem 
les alegries i les tristeses d’un poble creient que sap 
que forma part d’una gran família on, el diumenge, 
cada fidel comparteix amb l’altre i amb Déu l’equipat-
ge que ha anat carregant al llarg de la setmana.
I per això ens calen unes portes obertes de bat a bat, 
per acollir a tothom i fer-ho sense por. És el que va 
dir l’Esperit Sant als primers deixebles. Obriu les 
portes, allibereu-vos de les vostres pors i comenceu la 
missió més gran de la història de la humanitat. I aquell 
dia va néixer una Església que avui necessita renéixer.
Ens toca ara, a nosaltres, deixar-nos interpel·lar per 
l’Esperit Sant, que ha actuat a través d’aquest temps 
de confinament ajudant-nos a redescobrir les nostres 
cases com a petites esglésies domèstiques, on hem 
pregat en família. No ho perdem! No hi haurà Esglé-
sia si no hi ha famílies que facin una opció de fe.

No podem construir una comunitat formada d’indi-
vidus aïllats que viuen la seva fe com espais separats 
de la seva vida quotidiana. La fe, la veritable fe, ha 
d’impregnar tota la nostra vida. No soc cristià a esto-
nes. Com no puc ser persona a estones.
I l’evangeli acaba dient: «Pau a vosaltres. Com el Pare 
m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. Rebeu 
l’Esperit Sant.». Sí. Mantinguem la pau, en moments 
d’una gran complexitat social, i sentim-nos enviats a la 
gent que ens envolta a predicar aquest evangeli que 
hem rebut. Un evangeli que ens parla d’un Déu que 
s’ha donat a nosaltres i que ens ha promès que ens 
acompanyarà fins al final dels nostres dies, amb la for-
ça del seu Esperit.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: RENÉIXER
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COMENÇA L’ANY LAUDATO SI’

El papa Francesc va anunciar un ANY LAUDATO SI’, del 
24 de maig deL 2020 al 24 de maig deL 2021, clamant 
per “un món més fratern i més sostenible”. En el 
cinquè aniversari de la publicació de la seva encíclica 
social i ecològica, Laudato si’, després d’una setmana 
d’agraïda commemoració, s’inicia ara un any per a 
reflexionar sobre la seva encíclica i la cura de la Crea-
ció. El Papa dóna tres recomanacions: una “ecologia 
integral” i “un món més fratern i més sostenible”. 
“Una ecologia integral implica dedicar una mica de 
temps a redescobrir la serena harmonia amb la 
creació”, va dir el Papa a la pregària del Regina Coeli 
de la festa de l’Ascensió. Després va convidar a refle-
xionar sobre el nostre estil de vida i els nostres 
ideals. També va demanar “contemplar el Creador, que 
viu entre nosaltres i en el que ens envolta”.

En una pregària, el Papa desitja convidar “a escoltar i 
respondre al clam de la terra i al crit dels pobres”.
Va insistir en la fraternitat humana: “Convido totes les 
persones de bona voluntat a unir-se a nosaltres per 
cuidar la nostra casa comuna i els nostres germans i 
germanes més fràgils”.



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 1 (19.30 h): Pel poble.
Dimarts 2 (19.30 h): Pel poble.
Divendres 5 (19.30 h): Pel poble.
Dissabte 6 (20 h): Pel poble.
Diumenge 7, Santíssima Trinitat:
a les 9 h, Confrares difunts del Roser;
a les 11 h,  Alfons Molons Candela.

> Despatx parroquial
Tingueu present 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.

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 2 (18.45 h): Família Badia-March. 

Dimecres 3 (18.45 h): Per la vila.

Dijous 4 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres 5 (18.45 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 6 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  

Diumenge 7, Santíssima Trinitat:
a les 10 h, Benet Maimí Fané. Maria Pou Marlet.
Joaquima Pou Carreras. Xavier Maimí Miró;

a les 12.15 h, Josep Maria Bassols Ribot.

> Despatx parroquial
Tingueu present els horaris del despatx parroquial:

- 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).

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
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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

Recordeu les mesures i consells de prevenció                                          
per evitar el contagi de la Covid-19 a les esglésies

Abans d’entrar:	 	       A l’entrada:
Arriba amb temps		 	       Posa’t gel hidroalcohòlic
Porta la mascareta posada		       Fes cas de les indicacions
Evita les aglomeracions a la porta	       No trobareu els cantorals

Un cop dins:
Mantingues la distància de seguretat d’1,5 m en tot moment
Quan t’asseguis al banc, ocupa els llocs assenyalats
No toquis ni besis cap imatge

Durant la celebració:
No deixis mai la mascareta sola al banc
Evita el gest de la pau i el contacte físic
Quan combreguis, millor amb la mà
La col·lecta no es farà durant l’ofertori sinó al final de la celebració
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