
SANT ZENON 2020
Amb les mesures establertes arran del coronavirus, 
enguany els arenyencs han celebrat la Festa Major de 
Sant Zenon els dies 8, 9 i 10 de juliol.
Amb l’aforament limitat, la comunitat parroquial de 
Santa Maria d’Arenys de Mar va dur a terme les litúr-
gies de les Completes (predicades pel nostre rector,  

Mn. Joan Soler), de l’Ofici Solemne (predicat per fra 
Jacint Duran) i de la missa de difunts pels arenyencs 
traspassats de l’1 de juliol del 2019 al 29 de febrer del 
2020. Aquestes celebracions ens han deixat unes 
imatges ben atípiques pel record: la veneració sense 
bes, la retransmissió en directe per les xarxes, l’ús de 
les mascaretes, la distància social...

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 l’evangeli ens fa prendré consciència de la 
necessitat de sembrar l’evangeli arreu amb l’esperit de 
Jesús, sabent que algunes germinaran i d’altres no. Una 
actitud que ens hauria d’ajudar quan preparem les 
nostres activitats pastorals, perquè si Jesús, que era la 
Paraula de Déu fet home, no aconseguia canviar el cor 
de tots aquells amb qui es trobava: ¿Per què nosaltres, 
en les nostres reflexions, ens queixem de treballar 
molt i no donar fruit? Aquesta no és una actitud 
cristiana, perquè no està fonamentada en la confiança 
en Déu.
Per això, crec que el missatge d’avui seria: Siguem 
sembradors de confiança i d’esperança enmig d’una 
humanitat que torna a necessitar de persones enamo-
rades de Déu. S’han acabat a les nostres comunitats 
cristianes paraules de desànim, paraules sense futur ni 
esperança. S’ha acabat en les nostres comunitats 
aquesta actitud d’impaciència i d’incapacitat de viure 
en els temps d’espera de Déu. Avui, més que mai, és 
l’hora de Déu. És el moment perquè es mostri, amb 

tota la seva força, la seva capacitat transformadora de 
l’individu i del món. I això depèn, també, de nosaltres. 
No visquem més com si en nosaltres no hi hagués 
germinat amb tota la seva força la paraula de Déu. 
Perquè la paraula continua essent avui una llum 
veritable i una força que no s’acaba mai. Ens ho ha dit 
el profeta Isaïes: «Parla, sense por, perquè la meva 
paraula no tornarà infecunda, sinó que complirà la 
missió que jo li havia confiat». I ens ho diu Sant Pau: 
«No tingueu por, els sofriments del món present no 
són res comparats amb la glòria que vindrà».
És ara el moment favorable per recomençar. Deixem 
de parlar només dels sofriments d’un món que veiem, 
i comencem a parlar, també, de la glòria que vindrà. La 
nostra cultura immanent torna a necessitar un missat-
ge de transcendència, i torna a necessitar apòstols 
com Sant Pau que, en un món que no coneixia el 
Crist, es va desgastar per transformar la seva cultura 
en una cultura cristiana. Ara ens toca a nosaltres. A 
què esperem per començar?

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: L’HORA DE DÉU
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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 13 (19.30 h):
Intencions per a la salut de Maria i Elvira.
Dimarts 14 (19.30 h): Pel poble.
Divendres 17 (19.30 h):
Intencions per a la salut de Maria i Elvira.
Dissabte 18 (20 h): Mossèn Joan Mollerusa.
Diumenge 19:
a les 9 h, Carmen Mollfulleda. Maria Carmen Rossell.
Lourdes Rifà. Pere Puig;
a les 11 h, Jaume Puig Rifà. Confrares difunts del Roser.

> Pregària de Taizé
El proper dilluns 20 de juliol, a les 7 h de la tarda, som 
convidats a la pregària de Taizé en comunitat al temple 
parroquial.  Tot seguit se celebrarà l’eucaristia.

El Senyor és la meva força, l’escut que em protegeix;

el meu cor confia en ell. M’ha ajudat i se n’alegra el meu 
cor; vull lloar-lo amb els meus cants. (Salm 28)

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.

> 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 14 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 15 (18.45 h): Família Badia-March.
Dijous 16 (18.45 h):
Carme Ribas Riera. Pere Martí Roca.
Francisca Martí Collet.  Joaquim Viader Grebol.
Divendres 17 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 18 (18.45 h):  
Salvador Riera Zarza (3r aniversari).
Carme Girbal Prats i Lluís Nieves Girbal.
 Diumenge 19: a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Josep Missé Torras.
Fernando Missé Majó.  Anna Majó Riera (20è aniv.). 
Marina Roca Gaspart.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Miquel Colomer Casanovas, d’Arenys de Mar, als 94 
anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna.

> Primeres Comunions
El cap de setmana que ve la nostra comunitat cele-
brarà les primeres comunions de la Isona, Noa, Òscar, 
Gabriel i Clàudia. I les darreres setmanes ja han rebut 
aquest sagrament en Pablo, la Mar i la Sara. 
Donem-ne gràcies a Deu!

> Preguem junts
Gràcies, Senyor, per la teva Paraula,

perquè és una llavor de vida

que fecunda el nostre cor.

La seva raó de ser

és donar molt de fruit.

Adscrits:

Rect

crits: Mn. Prosper L

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 55 34 

per Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Borrell i 

55 34 66

ell i Mn. Josep Martín itín i Mejías

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

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
«Intervenció del teulat de la Capella del Remei».
Col·lecta del diumenge passat: 491,99 €.
Donatiu: 3.000 €.
Imports: 3.841,99 € (recollit)  ⁄  8.158,01 € (pendent).

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
«Neteja dels teulats i instal·lació de línies de vida».
Col·lecta del diumenge passat: 614,50 €.
Donatiu: 450 €.
Imports: 1.064,50 € (recollit)  ⁄  5.435,50 € (pendent).


