
Paraules de comiat
d’en Jaume Maresma
En Jaume, el nostre sagristà d’Arenys de Munt, ens 
envia aquestes boniques paraules en el dia que li 
agraïm tot el servei que ha fet a la parròquia al llarg 
d’aquests anys:
«A Sant Pere foren confiades, metafòricament, les 
claus del cel, invisibles i solemnes.
Però, ah!, les claus de cada parròquia, de cada ermita, 
de cada temple, de cada sagristia!
Quantes corredisses perquè tot estigui a punt i a 
l’hora! Quina atenció perquè cada ciri estigui al seu 
lloc, i la seva flama dansi i il·lumini, que els ventiladors 
a l’estiu i les estufes a l’hivern facin més acollidor l’es-
pai del temple!
Aquesta estranya forma d’habitar la terra, com una 
pregària: Tenir cura de la casa d’un Pare invisible que 
és a tot arreu, obrir i tancar les portes d’aquest àmbit 
misteriós, estar pendent dels bateigs, casaments i 
funerals: la vida i la mort dels altres feta una part de la 
teva vida.

Quina lliçó de modèstia, tenir les claus d’una església 
enlloc de les claus del cel!
No tenir l’eternitat, però sí hores de llum, engrunes 
de gràcia.
Agraeixo de tot cor a la parròquia, aquests anys de 
sagristà i estic al seu servei pel que em necessiteu.
Moltes gràcies per tot!»

Vostre, Jaume Maresma i Torrent

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, una vegada més, l’escena de l’evangeli ens ajuda a 
donar una resposta a la situació present que vivim. En 
la nostra comunitat hi tenim per una banda la mirada 
de Jesús, que és una mirada en profunditat, i que no 
mesura el que té, sinó el que ha de fer. I en aquests 
moments veu un poble que ho està passant malament 
i se’n compadeix. I dona una ordre: “Doneu-los de 
menjar”. Però en la nostra comunitat hi tenim també 
la mirada dels deixebles, que és una mirada en la 
superficialitat que no mesura tant el que ha de fer, 
sinó el que té per fer-ho: “Només tenim cinc pans i 
dos peixos”. 

La primera mirada és una mirada que obre horitzons, 
una mirada que dona esperança, una mirada que no 
confia només en les pròpies forces, sinó en la bondat 
de Déu. En canvi, la segona mirada és una mirada que 
posa barreres, que busca obstacles, que no és lliure, 
que no confia en Déu. I és aquesta segona mirada la 
que tenim el perill d’instaurar en la nostra església. 
Davant la crida insistent del Senyor per tornar a 
predicar amb força el seu evangeli, ens surt sempre el 
mateix crit: “Som pocs!”. I aquest crit desanima. Com 
podem dir que som pocs, si tenim Déu a favor? I res 
més germans, recuperem la mirada de Jesús, que era 
també la de Sant Pau, i que ens diu, avui: “Qui ens 
podrà allunyar del Crist que tant ens estima?”. Ningú, 
si ens posem de nou en les seves mans, perquè el món 
torna a tenir fam de Déu, i nosaltres tenim, per 
compartir, el menjar de la seva paraula i de la seva 
eucaristia. Un menjar que no s’acaba mai. Només 
necessita gent disposada a repar-tir-lo.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: ALIMENT DE VIDA ETERNA
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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 3 (19.30 h):
Intencions per a la salut i estudis de Maria i Elvira.
Dimarts 4 (19.30 h): Domingo Parera Girona.
Divendres 7 (19.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Dissabte 8 (20 h):
Maria Teresa Escoda Montal. Montserrat Montal.
Diumenge 9: a les 9 h, pel poble;
a les 11 h,  Antoni i Loreta Pamplona Puig.
Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Francisca Cárdenas Ávila, de Los Villares (Jaén), als 91 
anys. Pere Ràfols Gutiérrez, de l’Hospitalet de Llobregat, 
als 61 anys. Carme Salvà Porras, d’Arenys de Munt, als 52 
anys. Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

> Festa de l’Assumpció de la Mare de Déu
Enguany, arran de les mesures establertes pel corona-
virus, les Vespres de la Mare de Déu les celebrarem en 
comunitat, al temple parroquial, el divendres 14 d’agost.
Horaris:
- Divendres 14 (19.30 h):  Vespres solemnes.
- Divendres 14 (20 h): Missa de la vigília de la Solemnitat.
- Dissabte 15 (9 i 11 h): Missa de la Solemnitat.
Des del grup de voluntaris del Santuari de Lourdes, el 
divendres ens oferiran llantions per a la Mare de Déu i 
podrem fer-ne un donatiu per a les obres de restauració 
que es fa de la reixa de la Gruta de Sobirans.
El mateix dissabte 15, a les 17.30 h, qui ho desitgi i pugui 
podrà visitar el Santuari on es farà senzillament el rés 
del Rosari, i també s’oferiran llantions.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat:  502,71 €.
+ Donatiu de la Capella domiciliària de la Sagrada 
Família: 20,15 €. + Donatiu per a obres: 500 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, la col·lecta és extraor-
dinària per a les obres del temple: «Intervenció del 
teulat de la Capella del Remei». Pendent: 7.650,01 €.

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 4 (18.45 h):  Família Badia-March. 
Dimecres 5 (18.45 h):
Luis Fernández del Nozal i Vicenta del Nozal.
Dijous 6 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 7 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 8 (18.45 h): Feli Muriel Morales.
Diumenge 9: a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Jaume Gras Xiberta. José Muñoz 
Benítez. Francisco Dayas Ródenas. Rita Fernández.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Rosa Ribot Murgadella, de Palafolls, als 95 anys.
Joan Alba Jorge, de Barcelona, als 79 anys.
Oleguer Genís Massuet, d’Arenys de Mar, als 88 anys.
Manuela García Morte, d’Arbúcies, als 86 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics. 

> Vacances del despatx parroquial
Durant el mes d’agost el despatx parroquial romandrà 
tancat. Per a qualsevol gestió o per encomanar inten-
cions de misses, podeu dirigir-vos al temple parroquial 
en els horaris habituals d’obertura o bé trucar direc-
tament a Mn. Joan (679 55 34 66). 

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 641 €.
+ 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».
Import pendent: 5.435,50 €. Moltes gràcies!

> Intenció de pregària del Sant Pare
El Sant Pare encomana a l’Apostolat de l’Oració, per a 
aquest mes d’agost del 2020, la següent intenció per a 
la pregària:
- Per totes les persones que treballen i viuen de la 
mar, entre ells els mariners, els pescadors i les seves 
famílies. 

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 55 34 66

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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