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Any de la Família 
«Amoris Laetitia»

VOT DE POBLE A LA MARE
DE DÉU DEL REMEI

Diumenge passat, 11 d’abril, segon diumenge de Pas-
qua, la comunitat parroquial de Sant Martí d’Arenys 
de Munt va celebrar, a la missa de les 11 h, la reno-
vació del Vot de Poble en honor a la seva patrona, la 
Mare de Déu del Remei. D’aquesta manera, després 
del parèntesi del confinament de l’any passat, aquesta 
vegada els arenyencs van dur a terme la celebració bo 
i acabant la festa amb el cant dels goigs.

Benvolguts i benvolgudes,
Acabem l’aprofundiment del text dels nostres bisbes: 
«Esperit, cap a on guies les nostres Esglésies?», 
aturant-nos en el cinquè i últim punt on se’ns parla 
del camí conjunt que haurem de fer tots els catòlics 
de Catalunya per afrontar el nostre futur amb 
esperança. Ho fa a través de tres conceptes.
El primer és Poble de Déu. Perquè, quan parlem de 
pastoral, no ens referim a «un problema de simple 
reorganització i coordinació, sinó que cerquem de 
reunir el poble de Déu en l’Esperit Sant». La nostra 
missió no és la de mantenir unes estructures que 
s’han d’anar adaptant al llarg del temps, sinó la de 
mantenir viva la flama de l’Esperit a l’interior d’un 
poble que se sent Poble de Déu.
El segon és la Sinodalitat i la Comunió. Es tracta 
de veure, per exemple, quina és la relació de la nostra 
comunitat amb les nostres comunitats veïnes. Què en 
sabem del que viuen, per exemple, a Canet de Mar, a 
Sant Pol de Mar, a Caldes d’Estrac o a Vallgorguina? 
Compartim veritablement amb ells les mateixes espe-
rances, la mateixa fe, els mateixos ideals? Quin és el 
nostre sentit de pertinença al Bisbat de Girona, amb 

les activitats diocesanes? Quin és el treball inter-
diocesà que es fa a Catalunya? I segurament, llegint 
aquestes preguntes, ens adonarem que en sabem ben 
poca cosa. Per això ens caldrà treballar-ho més «en un 
moment en què un fort corrent individualista travessa 
la societat i la cultura i aconsegueix d’ocupar espais 
dins l’Església. L’exaltació del «jo» ofega una acció 
eclesial oberta i dinàmica».
I d’aquí en naixerà el tercer concepte per a un 
veritable camí conjunt, que és el de la Missió  com-
partida. Una missió que «exigeix creativitat i 
innovació, particularment en les situacions més com-
plexes, on l’anunci de l’Evangeli equival a humanitzar 
uns àmbits on es constata una manca de vincles entre 
les persones i on la solitud és insistent i, per tant, on 
el missatge de Jesús apareix més que mai com la llum 
del món».
Es tracta de veure si les nostres parròquies apliquen 
els conceptes de Poble de Déu, Sinodalitat i Missió a 
la seva pastoral i, així, poder jutjar si la nostra co-
munitat està en la bona direcció del que li marca 
l’Esperit Sant.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: EL CAMÍ CONJUNT DE LES 

ESGLÉSIES AMB SEU A CATALUNYA



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 16 a 18 h

> Rés del Sant Rosari
Dilluns, dimarts i divendres, a les 6 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 19 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 20 (18.30 h): Joaquim Miró (aniversari).
Divendres 23 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 24 (20 h):
Salvador Fontbona. Ramon Sal Castells.
Diumenge 25:
a les 9 h, Maria Closa Macià (aniversari).
Maria Carmen i Pere Rossell;
a les 11 h, Joaquim Missé.
Joaquima Sañé. Salvador Fontbona.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Joaquima Salvà Umbert, d’Arenys de Munt, als 96 anys.
Glòria Suazo Fernández, de Triacastela (Lugo), als 82 anys.
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

> Cancel·lació del pelegrinatge de 
l’Hospitalitat al santuari de Lourdes
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del nostre 
Bisbat de Girona ha comunicat la cancel·lació del pele-
grinatge al santuari francès, que havia de tenir lloc del 23 
al 27 de juny. Segons l’Hospitalitat, «a causa de la situació 
d’inseguretat, la lenta vacunació, les restriccions, tant del 
nostre país com de França».
La presidenta ens diu: «No serà fàcil esperar un any més 
per tornar a Lourdes, però tenim una eina que ens ajuda 
molt, que és la pregària i ajudar-nos els uns als altres. En 
aquests moments que no podem trobar-nos i abraçar-
nos qualsevol gest d’estimació té un valor molt gran».

> Nota
Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic a 
l’adreça arenysvp@gmail.com.

> Col·lecta
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 485,55 €.

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: cada dimecres, d’11 a 13 h

> Intencions de la setmana
Dimarts 20 (18.45 h): Josep Montmany i Vidal.
Dimecres 21 (18.45 h):
Pilar Ferrer del Castillo (10è aniversari).
Dijous 22 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 23 (18.45 h):
Andreu Bertran Niell. Pels fidels difunts.
Dissabte 24 (18.45 h):
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.  
Diumenge 25:
a les 10 h, Esposos Joan Julià i Amàlia Arnó. Esposos 
Joaquim Mir i Assumpció Pascual. Juanita Julià Arnò.
Carmen Montal Galobart (23è aniversari);
a les 12.15 h, Maria Teresa Pons Ramon (6è aniver-
sari). Esposos Amadeu Blanchart Cailla i Rosa Maria 
Daniel Dotras.

> Gestions parroquials
Per a qualsevol consulta (intencions de misses, petició 
de partides de baptisme, etc.), a més del dia de des-
patx parroquial (cada dimecres, d’11 a 13 h), també 
podeu fer gestions d’aquest tipus dirigint-vos directa-
ment al nostre sagristà en l’horari d’obertura del tem-
ple de dimarts a dissabte (de 9 a 13 h i de 16 a 20 h).

> Efemèrides
Tal dia com avui, el diumenge 18 d’abril del 1993, a la 
plaça de Sant Pere del Vaticà, la Mare Paula Montal va 
ser beatificada pel Papa Joan Pau II. Vuit anys després, 
el 25 de novembre del 2001, el mateix Pontífex va 
canonitzar-la, essent la primera i única santa del Bisbat 
de Girona elevada als altars. Donem-ne gràcies a Déu!

> Xarxes
També podeu seguir l’actualitat de la nostra comunitat 
a la pàgina de Facebook “Parròquia de Santa Maria 
d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

> Col·lecta
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 569 €.
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MISSES Feiners (de dilluns a divendres) Dissabtes i vigílies Diumenges i festius

Arenys de Mar - Parròquia 18.45 h (excepte dilluns) 18.45 h 10 h i 12.15 h

Caputxins (Arenys de Mar) 19.30 h 19.30 h 11 h i 19.30 h

Arenys de Munt - Parròquia 18.30 h (dilluns, dimarts i divendres) 20 h 9 h i 11 h
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