
FESTA DE LES LLUMENETES PER 
COMMEMORAR LA CONSAGRACIÓ 
DEL TEMPLE PARROQUIAL DE 
SANTA MARIA D’ARENYS DE MAR
Enguany, per les mesures establertes arran del coro-
navirus, el dilluns 29 de juny, vigília de Sant Marçal, no 
cremarem la tradicional bota ni hi haurà focs artificials 
des del campanar.
Aquest 2020, per celebrar l’aniversari de la consa-
gració del temple parroquial de Santa Maria d’Arenys 
de Mar, recuperarem l’antic costum d’encendre unes 
llumenetes que decorin l’exterior de la nostra esglé-
sia, en aquest cas la façana lateral.
És per aquest motiu que us demanem que durant 
aquell dia porteu fanalets fets per vosaltres per pen-
jar-los en una estructura que trobareu muntada a la 
plaça de l’església, i que encendrem al vespre (22 h) 
després d’una pregària d’aniversari de la dedicació del 
temple (21.30 h).
Per endavant, moltes gràcies per la vostra col·labo-
ració i participació! Animeu-vos-hi!

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,
Aquesta setmana hem acabat l’estat d’alarma, la set-
mana que ve ja començarem a tornar a donar aquest 
suplement parroquial físicament en paper, i també hi 
haurà altres petits canvis a les nostres celebracions 
que mostraran que estem tornant a recuperar la nos-
tra vida sense tantes restriccions. És també el moment 
en el qual, molts de vosaltres, els qui heu perdut algun 
familiar o amic en aquest temps de pandèmia, dema-
neu una missa o una celebració per al repòs de la seva 
ànima, i per això us volem recordar que la parròquia 
és casa vostra, i que estem a la vostra disposició.
És cert, però, que davant d’aquesta situació que hem 
viscut ha quedat una gran pregunta oberta: «Quin és 
el sentit de tot plegat?». Una pregunta que pot deixar 
en molts un cert regust d’inseguretat. I per això ens 
cal reprendre l’evangeli: «No tingueu por!» Perquè tot 
i que la pregunta pel sentit és un dels grans desa-
fiaments de l’acció pastoral de cada un dels cristians i 
de l’Església en el seu conjunt, també és cert que po-
dem donar-hi una resposta. Una resposta que no nai-

xerà d’una Església que es vulgui mostrar forta, davant 
d’un món tan fràgil que agafaria por, sinó  una Església 
samaritana, que es mostra propera al qui sofreix i que 
es detura davant els febles i necessitats.
L’Evangeli, no és només un llibre per llegir, sinó que ha 
de quedar gravat en el nostre cor i ha de ser el nostre 
criteri de vida i d’acció. Perquè l’única pregunta que 
s’ha de fer cada cristià, davant qualsevol situació és: 
“Què faria aquí Jesús?”.
I així, davant d’un món que viu en la incertesa, nosal-
tres podem oferir una actitud basada en la veritat, 
l’amor, la justícia i la pau, que son els signes del regne 
de Crist en el món. Perquè l’Evangeli és confiança, és a 
dir, negació de la por i obertura a un futur ple d’espe-
rança. I som nosaltres els qui n’hem de ser els testi-
monis.
Talment ho diu l’antífona de l’al·leluia d’aquest diu-
menge: «L’Esperit de la veritat donarà testimoni de 
mi, diu el Senyor, i vosaltres també en donareu testi-
moni». Que així sigui. 

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: LA NOSTRA RESPOSTA
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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 22 (19.30 h): Begonya López Salomón.
Dimarts 23 (19.30 h): 
Begonya López Salomón. Mossèn Joan Mollerussa Costa.
Dimecres 24, Solemnitat del naixement
de sant Joan Baptista (11 h):
Joan Roura Anglada. Mossèn Joan Mollerussa Costa.
Divendres 26 (19.30 h): Begonya López Salomón.
Dissabte 27 (20 h):
Begonya López Salomón. Lucina Rovira i Horta.
Diumenge 28:  a les 9 h, Begonya López Salomón.
Maria Carme i Pere Rossell;
a les 11 h,  Joaquim Missé. Joaquima Sañé.
Juanita Colomer Horta.

> Exèquies pels difunts traspassats
durant el confinament
Acabat el confinament, podent trobar-nos al temple par-
roquial per a les celebracions litúrgiques, s’informa a to-
tes les famílies, que durant el confinament hagin patit la 
defunció d’algun familiar i per al qual no es van poder 
celebrar les exèquies al nostre temple parroquial, s’ofe-
reix poder celebrar una celebració litúrgica en comuni-
tat a l’església en sufragi pel seu familiar. Per acordar el 
dia i l’hora, només la família s’ha de posar en contacte 
directament amb el nostre rector: 679 55 34 66.

> Recapte d’aliments
El cap de setmana passat es va dur a terme el recapte 
d’aliments post Covid-19, organitzat des de Càritas Par-
roquial, Voluntaris Covid-19 i Creu Roja.
Es van aconseguir recollir 4.536 quilos d’aliments.
Moltes gràcies a tots els qui hi han aportat la seva 
donació i a tots els qui hi han col·laborat.

> Col·lecta
+ Col·lecta extraordinària per a Càritas Parroquial del 
diumenge passat: 600 €. 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 23 (18.45 h):  Família Badia-March. 
Dimecres 24, Solemnitat del naixement de sant 
Joan Baptista (18.45 h): Begonya López Salomón.

Dijous 25 (18.45 h): Begonya López Salomón.

Divendres 26 (18.45 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 27 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  

Diumenge 28: a les 10 h, Agustí Costa Montal (5è 
aniversari). Maria Teresa Capasso. Giovanna Capasso.
Marietta Colangelo;
a les 12.15 h, Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Cristina Borrell Serra, de Sant Cebrià de Vallalta, als 93 
anys. José Milla Mora, de Martós (Jaén), als 85 anys. 
Tere Micolau García, d’Arenys de Mar, als 65 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics.

> Exèquies pels difunts 
- Divendres 10 de juliol, a les 18.45 h:
Missa de difunts pels arenyencs traspassats des del 
juliol del 2019 al març del 2020.
- Dissabte 15 d’agost, a les 12.15 h:
Missa de difunts pels arenyencs traspassats durants els 
mesos de confinament.

> Onomàstica del nostre rector
Dimecres que ve, festa de Sant Joan Baptista, s’escau la 
celebració del sant del nostre rector, Mn. Joan.
Des d’aquestes ratlles desitgem que tingui una bona 
diada en aquesta festivitat tan nostrada.
I també, és clar, felicitem tots els Joans i Joanes de les 
nostres poblacions. Que per molts anys!

> Col·lecta
+ Col·lecta extraordinària per a Càritas Parroquial del 
diumenge passat: 1015 €. Moltes gràcies!
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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
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