
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 del Corpus, del Cos i de la Sang 
del Crist. M’agradaria fer una reflexió en tres punts: 
En primer lloc, redescobrir la dimensió comu-
nitària de l’eucaristia. Ens ho ha dit Sant Pau: «Si 
participem del mateix pa, formem un sol cos». 
Aquesta és la nostra força! La unitat. Unitat entre 
nosaltres i amb el Crist, que es fa visible en la cele-
bració dominical. Tots hi hem de participar. Alguns 
pensen que només té l’obligació d’anar a missa el 
mossèn, perquè és el seu treball. I no! No hi està 
obligat, sinó que hi va perquè és cristià! I després 
celebra per la vocació que ha rebut. Una vocació que 
també heu rebut cada un de vosaltres. Quan 
convertim la vocació de capellà en un treball, l’església 
en una mena de supermercat espiritual, i la celebració 
de la missa en una activitat més, què en queda d’aque-
lla Església de Jesús?
En segon lloc, hem de recuperar la litúrgia. Un dels 
signes d’una parròquia viva és una litúrgia viva. 
Agraeixo realment a tots aquells que cada diumenge 

es preparen les lectures, les pregàries, els cants... però 
ens caldria fer un pas més enllà. Som molts a la nostra 
comunitat i no som públic, sinó poble que celebra. Us 
imagineu si en seria de bonic que enlloc d’un sol 
cantant hi pogués haver un petit cor amb algun 
instrument? Que hi haguessin més escolans? Que hi 
haguessin altres ministeris? Per tant, pregunteu-vos: 
Què hi puc aportar jo per fer una litúrgia més viva?
I per acabar, l’eucaristia m’ha d’augmentar la 
Caritat, perquè Jesús ens va dir que no només el 
trobarem present en l’eucaristia, sinó també en el cos 
d’aquell qui pateix. Enguany la campanya de Càritas 
és: «A només dos metres de tu», que fent referència a 
la distància que hem de mantenir, ens vol fer entendre 
que, si ho posem tot en comú, ben a prop trobarem 
algú que ens ajudi. Com ens ha recordat el bisbe en la 
carta que ens ha enviat: «Que ressoni en cada cor la 
gran pregunta de Déu, tan vàlida en començar com en 
acabar la història humana: Què n’has fet, del teu 
germà?».

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: POBLE QUE CELEBRA
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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:
cada divendres, de 17 a 19 h

> Rés del Rosari
Abans de les misses dels dies feiners, a les 7 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 15 (19.30 h): Begonya López Salomón.
Dimarts 16 (19.30 h): Begonya López Salomón.
Maria Crous Pimàs (2n aniversari).
Divendres 19 (19.30 h): Begonya López Salomón.
Dissabte 20 (20 h): Begonya López Salomón.
Lluís Armisén Querol. Maria Luisa Miguel Mata.
Jaume Armisén Miguel.  Antoni Rovira Parellada.
Diumenge 21:
a les 9 h, Begonya López Salomón;
a les 11 h, Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Teresa Catarineu Castañé, d’Arenys de Munt, als 91 anys.
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Pregària de Taizé
Aquest dilluns, 15 de juny, ens retrobarem de nou en 
comunitat, seguint les normes de seguretat sanitària, a 
les 7 h de la tarda, a l’església, per la pregària a l’estil de 
Taizé. Tot seguit se celebrarà l’eucaristia.

El Senyor és la meva força,
el Senyor el meu cant.

Ell m’ha estat la salvació.
En Ell confio i no tinc por,
en Ell confio i no tinc por.

> Recapte d’aliments
Aquest cap de setmana, dissabte 13 i diumenge 14 de 
juny, té lloc una acció solidària oberta a tothom: el 
recapte d’aliments post Covid-19, organitzat des de 
Càritas Parroquial, Voluntaris Covid-19 i Creu Roja. 
Podem fer la nostra aportació d’aliments en els super-
mercats del poble. Moltes gràcies!

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 16 (18.45 h):  Família Badia-March. 
Dimecres 17 (18.45 h): Begonya López Salomón.
Dijous 18 (18.45 h): Begonya López Salomón.
Divendres 19 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 20 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.  

Diumenge 21:
a les 10 h, per la vila;
a les 12.15 h,  Andreu Guri i Sala.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Pepita Pérez Sala, d’Arenys de Mar, als 89 anys.
Josep Artigas Collet, d’Arenys de Mar, als 90 anys.
Alfonsa Figuera Montané, de Sant Llorenç de Montgai, 
als 104 anys.
Josefa Torres Salmerón, d’Arenys de Mar, als 79 anys.
Rosa Sala Moré, d’Arenys de Mar, als 98 anys.
Lluís Danés i Serra, d’Arenys de Mar, als 77 anys. 
Manuel Benito Martínez, de Palma de Mallorca, als 78 
anys. Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli 
de pau i esperança els familiars i amics.

> Despatx parroquial
Recordeu els horaris del despatx parroquial:
- De dimarts a dissabte, a les 18 h.
- Dimecres, d’11 a 13 h.

> 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
Ensenya’ns a venerar aquest misteri que ens desborda.

Ensenya’ns a acollir-lo amb la disposició adequada.

Prepara els nostres ulls per contemplar la teva presència,

prepara el nostre cor

per rebre aquesta font d’amor.
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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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