
Jornada per la responsabilitat 
en el trànsit
El transport i la mobilitat: creació de treball i contri-
bució al bé comú. “Jesús recorria tots els pobles i 
vilatges” (Mt 9, 35).
Sota aquest lema i amb aquest passatge de l’evangeli, 
l’Església celebra el diumenge vinent, cinc de juliol, la 
jornada per la responsabilitat en el trànsit, bo i dema-
nant a sant Cristòfol, patró dels conductors, la seva 
protecció per totes les persones que compartim les 
vies públiques.
Les vacances d’estiu, el temps lliure que convida a 
moure’s una mica més, serveixen per lloar a Déu i 
respectar al germà que es mou en bicicleta, moto, cot-
xe, camió o bus.
Fem el possible perquè aquesta jornada sigui, no sola-
ment, un dia de joia i festa en les nostres carreteres, 
sinó el principi d’una jornada de responsabilitat de 
tothom, vianants i conductors responsables moguts 
pels valors de l’Evangeli.

Sant Cristòfol gloriós;
protegiu la nostra vida,

doneu seny als conductors.

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,
Dilluns, si Déu vol, a Arenys de Mar celebrarem l’ani-
versari de la consagració del temple parroquial. 
Normalment era el moment on es feia la crema de la 
bota i que, enguany, a causa del coronavirus i per 
evitar aglomeracions, ens va semblar oportú deixar-la 
per l’any que ve. Amb tot, la festa no queda anul·lada i 
la celebració es farà igualment. Com? Doncs, recupe-
rant la pregària de consagració al vespre i la col·lo-
cació de les llumenetes, fetes pels més menuts, que 
juntament amb les torxes que coronaran el campanar, 
recordaran una tradició que ve de ben antic, de quan 
a la nostra església encara hi havia la façana antiga.
I crec que el signe és bonic. I ho és perquè vol dir 
que, davant d’una dificultat com ha estat aquesta 
pandèmia, enlloc d’aturar el pas i d’anul·lar les activi-
tats, hem estat capaços d’eixamplar la mirada i saber 
festejar d’una manera diferent. Una manera, però, que 
neix de les nostres mateixes arrels, d’allò que ja feien 

els nostres avantpassats i que, per mil i una raons, vam 
anar perdent pel camí. I al mateix temps, una manera 
nova, transformada.
Crec que aquest és també el signe del que volem ser 
com a parròquia. Ens cal aturar el pas i veure d’on 
venim. Intentar entendre el sentit del que celebrem, 
recuperar allò que ens feia sentir un poble viu, una 
comunitat que celebrava la seva fe i que ens donava 
una identitat que evitava de fer-nos a tots homogenis i 
marcats d’un mateix patró.
Per això, us convido, als parroquians d’Arenys de Mar, 
a fer que aquesta festa sigui ben bonica, ben viscuda i 
ben lluminosa. Que d’aquí a uns anys, quan tothom 
porti els seus fanalets i llumenetes, recordant als 
avantpassats que van consagrar aquest bonic temple al 
mig de la nostra vila, perquè tenien a Déu al centre 
del seu cor, pugueu dir als vostres fills i nets: “Nosal-
tres vam recuperar aquesta bonica tradició”.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: UNA FESTA BEN VISCUDA
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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 29, solemnitat de Sant Pere i sant Pau, 
apòstols (19.30 h): Begonya López Salomón.
Dimarts 30 (19.30 h):
Begonya López Salomón. Mn. Joan Mollerusa.
Divendres 3 (19.30 h): Begonya López Salomón.
Joan Recolons Bigorra. Maria Cucurull Colomer.
Xavier Colomer Matas.
Dissabte 4 (20 h):
Begonya López Salomón. Manuel i Xavier Costa.
Diumenge 5:
a les 9 h, Begonya López Salomón. Mn. Joan Mollerusa;
a les 11 h, Confrares difunts del Roser.

> Exèquies pels difunts traspassats
durant el confinament
Recordem que les famílies que durant el confinament 
van patir la defunció d’algun familiar i pel qual no es van 
poder celebrar les exèquies al nostre temple parroquial, 
s’ofereix poder dur a terme una celebració litúrgica en 
comunitat a l’església en sufragi pel seu estimat familiar.
Per acordar el dia i l’hora, només la família s’ha de posar 
en contacte directament amb el nostre rector, mossèn 
Joan Soler: 679 55 34 66.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 302,14 €. 
+ Donatiu per a obres: 200 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lecta 
extraordinària per a les obres del temple: intervenció 
del teulat de la Capella del Remei.

> 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 30 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní. 
Dimecres 1 (18.45 h): Begonya López Salomón.
Dijous 2 (18.45 h): Begonya López Salomón.
Divendres 3 (18.45 h): Mateu Planiol i Pepita Moré.
Dissabte 4 (18.45 h): Família Badia-March.
Diumenge 5:
a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h,
Julián Pérez Úbeda. Josep Maria Bassols Ribot.
Esposos Amadeu Blanchart i Rosa Maria Daniel.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Maria Antonia Campillo Sebastián, de Villafeliche (Sara-
gossa), als 76 anys. Roland Mancardi, als 73 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics.

> Aniversari de la consagració del temple
Aquest dilluns 29 de juny, vígila de Sant Marçal, 
celebrarem el 334è aniversari de la consagració del 
temple parroquial de Santa Maria d’Arenys de Mar.
Enguany, per les mesures establertes arran del coro-
navirus, recuperarem l’antic costum d’encendre unes 
llumenetes que decorin l’exterior del temple.
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.  Aquests són els horaris de la festa:
21.30 h - Pregària de l’aniversari de la dedicació.
22.00 h - Encesa de les llumenetes i fanalets al lateral 
de l’església, també de torxes i llumenetes al campanar 
i repicada general per cloure la commemoració.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 604 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a les obres del temple: neteja a 
fons dels teulats i instal·lació d’unes línies de vida.
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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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