
LES LLUMENETES 2020
Aquest dilluns passat, 29 de juny, va celebrar-se el 
334è aniversari de la consagració del temple parro-
quial de Santa Maria d’Arenys de Mar. Enguany, tal com 
s’havia anunciat per les mesures establertes arran del 
coronavirus, no va poder fer-se ni la tradicional crema 
de la bota ni els focs artificials des del campanar.

Es va dur a terme, però, la recuperació de l’antic cos-
tum d’encendre unes llumenetes i uns festers a 
l’exterior de l’església. Així, més d’un centenar d’are-
nyencs van congregar-se per fer el rés de les vespres 
de la dedicació del temple i per encendre les llume-
netes, fanalets i torxes que van il·luminar la nostra 
parròquia bo i festejant aquesta commemoració.

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,
Entrem de ple en aquest mes d’estiu i les lectures 
d’avui ens proposen un triple moviment, un d’augmen-
tar la pregària cap al Pare, l’altre de servir amb més 
intensitat als germans i fer-ho tot des d’una mirada de 
misericòrdia. El resum el podríem fer a través del 
salm: «El Senyor sosté el qui està a punt de caure, el 
Senyor redreça els qui ensopeguen». Quan escolto a 
vegades a algunes persones que, plenes d’elles matei-
xes, animen als altres a confiar només en un mateix, a 
triar en cada moment els valors i les creences amb les 
que han de viure, deixant de banda la nostra fe en 
Déu i en la seva Església, sento una certa tristesa per 
la seva incapacitat de descobrir la felicitat que només 
Déu ens pot assegurar.
Potser ha arribat el moment de tornar a reivindicar la 
nostra tradició. Hem de ser capaços de conservar la 
fe i els valors que ens han transmès els apòstols, 
generació rere generació, i passar-la a la generació del 
segle XXI. I una manera privilegiada de fer-ho és a 
través de les nostres festes patronals que, en les nos-

tres dues parròquies, es van estenent al llarg de l’any.
Justament aquest setmana s’escaurà la festa de Sant 
Zenon a la Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar. 
Una festa que haurem de viure amb més austeritat, 
per respecte a tots aquells que ho estan passant 
malament i també amb menys aforament, per ajudar a 
prevenir el contagi del coronavirus. Però el que ha de 
quedar clar és que ni l’austeritat ni la precaució ens 
impediran obrir de nou els nostres cors i posar-nos 
confiadament en mans de Déu. I així, a través de Sant 
Zenon, patró de la gaia vila, li cantarem, un any més: 
“Quan Arenys caminava amb passa incerta, confiant 
que estaríeu sempre alerta, us escollí per guia i per 
Patró”. Perquè si aquesta estrofa sempre ha tingut 
sentit, en aquests moments d’incertesa que ens ha 
tocat viure, té encara més rellevància. Per això, ja sigui 
des de l’església o des del balcó de casa nostra, que es 
torni a sentir amb veu ben forta, l’himne a Sant 
Zenon. Bona festa patronal!

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: GUIA I PATRÓ
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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 6 (19.30 h):
Begonya López Salomón. Mossèn Joan Mollerusa.
Dimarts 7 (19.30 h): Begonya López Salomón.
Divendres 10 (19.30 h): Pel poble.
Dissabte 11 (20 h): Pel poble.
Diumenge 12: a les 9 h, Mossèn Joan Mollerusa;
a les 11 h, Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Joaquim Rossell i Rossell, als 84 anys.
Durant el confinament:
Narcís Crous Pimàs, als 86 anys.
Concepció Canals Umberts, als 95 anys.
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 350,75 €. 
+ Donatiu per a obres: 150 €.
+ Avui, 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.

> Preguem junts

T’enaltim, Pare,

Senyor del cel i de la terra,

perquè quan ens sentim senzills,

quan no ens compliquem la vida

amb aspiracions enganyoses,

se’ns revela el significat de les teves paraules,

el sentit de la teva Encarnació.

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 7 (18.45 h):  Joan Recolons (22è aniv.).
Dimecres 8 (18.45 h): Begonya López Salomón.
Carme i Pepita Tàpias Xamaní. Família Badia-March.
Dijous 9, Ofici de Sant Zenon (20 h):
Pepita Sallés. Rosa Sellés. Joan Recolons. Francisco 
Guillén. Zenon Abadal Borrell. Begonya López Salo-
món. Manel Viada Colom (20è aniversari).
Benet Maimí Fané. Maria Pou Marlet.
Joaquima Pou Carreras. Xavier Maimí Miró.
Divendres 10, Missa de difunts (18.45 h).
Dissabte 11 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  
Diumenge 12: a les 10 h, Lleonard i Teresa;
a les 12.15 h, Família Tanganelli-Colomer.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Concepción Villodres Morales, de Moclín (Granada), 
als 97 anys. Albert Estengre Fajardo, d’Arenys de Mar, 
als 92 anys. Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i 
ompli de pau i esperança els familiars i amics.

> Festa Major de Sant Zenon
- Repic general de campanes anunciant la solemnitat 
de Sant Zenon: dimecres 8 de juliol, a les 13 h.
- Completes i Himne a Sant Zenon: dimecres 8 de 
juliol, a les 22 h.  Atenció: aforament limitat!
Retransmissió en directe a través del Facebook de 
l’Ajuntament i al canal de Youtube de Ràdio Arenys.
-  Ofici de Sant Zenon: dijous 9 de juliol, a les 20 h.
Atenció: aforament limitat!

- Missa de difunts pels arenyencs traspassats de l’1 de 
juliol del 2019 al 29 de febrer del 2020: divendres 10 
de juliol, a les 18.45 h.  Atenció: aforament limitat!

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 690,50 €.

+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraor-
dinària 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


