
Agraïment a la vila d’Arenys de Mar
Estem vivint aquests dies complexos de coronavirus 
on, tot i que hem deixat enrere l’estat d’alarma, anem 
veient com els brots van sortint en un i altre lloc.        
I això ens feia témer, i molt, la celebració de la nostra 
festa de Sant Zenon.
Ara, un cop passada la festa, no ens queda res més 
que agrair-vos, una vegada més, el vostre civisme i la 
vostra comprensió, que han fet possible unes celebra-
cions ben dignes i sense aglomeracions, evitant així el 
perill de possibles contagis.
“Honor i glòria a Sant Zenon!”, bo i dirigint ja la nos-
tra mirada cap a Sant Roc, amb l’esperança que també 
es podrà celebrar com es mereix.
En nom del Consell Pastoral, gràcies de nou a tothom.

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,
És amb un doble sentiment de tristesa i d’agraïment 
que em toca escriure avui aquestes senzilles ratlles. 
D’una banda, tristesa, perquè  em toca dir-vos que en 
Jaume Maresma, el nostre sagristà d’Arenys de Munt, 
acaba aquesta etapa de servei a la nostra comunitat. 
Però, per altra banda, un sentiment d’un profund 
agraïment, tant personal com comunitari, per haver 
tingut la sort de compartir amb ell els millors mo-
ments de les celebracions de la nostra comunitat.

Fa gairebé un any que en Jaume ens va demanar que ja 
anava sentint la necessitat de que trobéssim un relleu, 
però ho anàvem allargant tant com podíem, perquè, 
com molt bé us podeu imaginar, és impossible trobar 
un altre Jaume. Per això li vam demanar de continuar 
mentre intentàvem trobar una solució. I fou així com 

ens vam trobar amb tot aquest temps de pandèmia 
on, tractant-se d’una persona de risc, vam trobar la 
col·laboració d’en Baldomer Torrent, que ja era el 
responsable de l’equip litúrgic, i que ha acceptat de 
col·laborar amb nosaltres en algunes de les tasques 
que feia en Jaume. Gràcies també, Baldomer, per 
aquesta disponibilitat.
I acabo, amb l’evangeli d’avui, que s’escau perfecta-
ment amb el que ha significat en Jaume per la nostra 
comunitat. Ha estat com aquesta llavor de gra de 
mostassa que, amb tota la seva senzillesa, es posa 
confiadament en mans de Déu i esdevé un arbre on 
molts dels nostres parroquians hi han trobat un lloc 
per parlar, per riure, per plorar, per fer vida, per sentir 
la presència d’un Déu que és amor. No t’ho podrem 
agrair mai del tot Jaume. Amb el Consell Parroquial 
hem decidit que el cap de setmana de l’1 i el 2 d’agost 
l’acomiadarem amb tota la comunitat. Ho fem en dos 
dies per evitar aglomeracions de gent, i a cada missa, 
els qui hi veniu, podrem agrair-li-ho personalment, bo i 
sabent que si bé en Jaume deixa la part de sagristà, 
continuarà present en les nostres comunitats col·la-
borant amb la comunió als malalts, amb la disponibi-
litat amb els qui més ho necessiten, i donant-nos un 
cop de mà sempre que calgui. El que és clar és que 
continuarà guardant la clau de la parròquia, perquè 
recordi sempre que és casa seva.
Moltíssimes gràcies, Jaume!

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: GRÀCIES, JAUME!
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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

> Intencions de la setmana
Dilluns 20 (19.30 h): Mossèn Joan Mollerussa.
Dimarts 21 (19.30 h): Mercè Casals.
Divendres 24 (19.30 h): Germans difunts de durant
el confinament (març-maig).
Dissabte 25 (20 h): Jaume Armisén. Jaume Calafell 
Cruañas.  Antònia Cadellans Horta. Jaume Puig Rifà.
Diumenge 26:
a les 9 h, Josefa Colomer March.  Antoni Marpons Miró.
Intencions per a la salut de Maria i Elvira;
a les 11 h, Joaquim Missé. Joaquima Sañé. Ángel Ejarque.

> Moviment parroquial
· Defuncions: 
Jaume Serraclara Rovira, d’Arenys de Munt, als 87 anys.
Manel Ortuño Chaparro, d’Arenys de Munt, als 53 anys.
Àngel Ortuño Campos, de Puerto Lumbreras (Múrcia), 
als 87 anys. Montserrat Crous Pimàs, d’Arenys de Munt, 
als 83 anys. Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

· Casaments: Jesús Gómez Iglesias i Mireia Villa Coba-
leda, ambdós d’Arenys de Munt, preparen el seu enllaç 
matrimonial que celebraran a Màlaga.

> Pregària de Taizé
Aquest dilluns 20 de juliol, a les 7 h de la tarda, ens 
trobarem en comunitat al nostre temple per la pregària 
de Taizé.  Tot seguit podrem participar a l’eucaristia.

> Sufragis pels difunts de durant el 
confinament (març-maig 2020)
Tal com ja s’ha anat informant, les famílies que han patit 
la pèrdua d’un familiar durant el confinament passat dels 
mesos de març-maig han pogut celebrar el seu comiat 
en una celebració litúrgica exequial al nostre temple. 
Ara, en acabar ja el mes de juliol, a la missa del divendres 
24 es pregarà per tots els nostres germans que ens van 
deixar durant el confinament.
Totes les famílies i tota la comunitat hi som convidats.

> Col·lecta
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 334,64 €.

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 21 (18.45 h):  Josep Montmany i  Vidal.
Santiago Ferré Martí. Mª Ángeles Ferré Martí.
Antonio Corró Doménech. Santiago Ferré Pedret.
Lolita Martí Mateu. Rosa Dasca Cariteu.
Augusto Algueró Algueró.  Augusto Algueró Dasca.
Pilar Ferrer del Castillo. Josep Saurí. Rosa Bargalló. 
Dimecres 22 (18.45 h): Família Badia-March.
Dijous 23 (18.45 h): Josep Barris Ros. Lluís Barris.
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 24 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.
Dissabte 25 (18.45 h): 
Jaume Gras Xiberta. Mn. Jaume Fàbregas Iglesias.
Jaume Salbanyà Filbà. Enric Mollfulleda Borrell.
Diumenge 26: a les 10 h,  Assumpció Pascual.
Joaquim Mir.  Amàlia Arnó. Joan Julià;
a les 12.15 h, Maria Teresa Carbó Ferrer. 
Anna Maria Fabregà Fontrodona.

> Moviment parroquial
· Defuncions: Gregorio López Fernández, de Moratalla 
(Múrcia), als 86 anys.
Dolors López Navarro, d’Arenys de Mar, als 59 anys.
Remei Rossell Bertran, d’Arenys de Mar, als 85 anys.
Montserrat Coll Pla, de Canet de Mar, als 86 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna.

> Missa pels difunts traspassats durant
el temps de pandèmia (març-juny 2020)
Recordem que el 15 d’agost, a les 12.15 h, es durà a 
terme la missa de difunts pels arenyencs traspassats 
durant el temps de pandèmia. Tots aquells que vulgueu 
encomanar els vostres familiars perquè en fem pregà-
ria i memòria agraïda aquell dia, i pel motiu que sigui 
no en tinguem constància, només ho heu de comuni-
car ben aviat a la Parròquia.

> Col·lecta
+ Col·lectes del dia de Sant Zenon (9 de juliol) i del
cap de setmana passat: 1.074 €.
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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


