
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)
Any de la Família 
«Amoris Laetitia»

LA BANDERETA D’ARENYS DE MAR

Continuant amb la iniciativa endegada l’any passat, la 
bandereta del campanar d’Arenys de Mar d’aquest 
2021 ja té un nou autor amb un disseny original.
Però no és ben bé un únic autor, en homenatge a la 
seva gran tasca durant aquest pandèmia, enguany s’ha 
convidat a pintar la bandereta als professionals sani-
taris del Centre d’Atenció Primària de la vila.
Així, tot el personal del CAP ha participat en la 
proposta i el disseny i, en particular, ha estat pintada 
per l’Àngels, auxiliar administrativa. La creu blava és la 
creu sanitària i l’Arc de Sant Martí, el símbol que es va 
agafar arreu per a dir als sanitaris:  “Tot anirà bé”.
Des d’aquest cap de setmana fins al 2 de maig, dia de 
la seva benedicció i hissada, podeu contemplar la nova 
bandereta col·locada al presbiteri del temple.

Benvolguts i benvolgudes,
Aquesta és la pregunta que ens ha d’ajudar, en aquest 
diumenge del Bon Pastor, en el que celebrem la 
Jornada Mundial per les Vocacions i Jornada per les 
Vocacions Natives, per fer una reflexió profunda 
sobre el veritable sentit de la nostra Vocació. És una 
pregunta que neix de l’Exhortació apostòlica Christus 
Vivit, 286, i que és una invitació a obrir els veritables 
horitzons de les nostres vides. Una pregunta que té 
més sentit que mai en aquest temps de Pasqua, quan 
recordem el moment sublim en el qual Jesús, 
Ressuscitant, obria les portes de la Vida Nova.
Perquè és en aquella nit de Pasqua quan es donava la 
resposta a aquesta pregunta: «Per a qui soc jo?». 
Doncs ets per ser enviat als teus germans, en nom de 
Déu, per predicar l’alegria del Crist Ressuscitat. I no 
només com a individu, sinó també com a comunitat, 
com a parròquia. Perquè com ens han recordat els 
delegats de Missions, bo i convidant-nos a aquesta 
jornada: «Tota vocació és una afirmació individual i 
personal davant d’una crida, però necessita assolir una 
imprescindible base comunitària. Si manca la comu-
nitat, desapareixerà el sentit de compartir i de servir. 
S’acabaran vivint realitats individuals, aïllades del món 
real».
Per això, germans, és tan important fer de les nostres 
parròquies veritables comunitats on compartir la 
nostra fe. On les persones que s’acostin s’adonin, com 
ens deia el Papa Francesc, que «nosaltres no tenim un 
producte per vendre, sinó una vida per comunicar».

I aquest és el nostre desafiament. Hem de recuperar 
una vida de comunitat plena. Hem de recuperar el 
desig d’esdevenir veritables deixebles del Crist, i ho 
hem de poder transmetre als joves de la nostra 
comunitat. I això només ho aconseguirem si veuen en 
nosaltres testimonis de fe veritables. Persones que 
han respost amb un sí generós a la crida de Déu. No 
ens quedem més mirant un sepulcre buit, sinó que 
fem experiència del Ressuscitat i sentim-nos enviats a 
predicar-ho a tot el món.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: PER A QUI SOC JO?
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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 16 a 18 h

> Intencions de la setmana
Dilluns 26 (18.30 h): Francisca Sánchez González.
Dimarts 27, Solemnitat de la Mare de Déu
de Montserrat (18.30 h):
Montserrat Cot. Montserrat Crous Pimàs.
Divendres 30 (18.30 h) i dissabte 1 (20 h): Pel poble.
Diumenge 2: a les 9 h, Josep Maria Valls;
a les 11 h, Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions: Mireia López Sánchez, d’Arenys de Munt, als 
10 anys. Salvador Farrerons Artigas, d’Arenys de munt, 
als 94 anys. Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i 
ompli de pau i esperança els familiars i amics.

> Festa de la Mare de Déu de Montserrat,
patrona de Catalunya
Tots som convidats, i especialment els confrares, a la 
celebració de la Solemnitat de la Mare de Déu Montser-
rat, el proper dimarts 27 d’abril:
18 h - Rés del Sant Rosari. 18.30 h - Rés de les Vespres 
de la Mare de Déu i Eucaristia.
Si finalment pot aconseguir-se el boix de Montserrat, a la 
missa serà beneït, i en acabar la celebració qui ho desitgi 
en podrà recollir un brot.

> Primera Comunió
Els dos primers dissabtes del mes que ve (1 i 8 de maig), 
a les 12 h del migdia, se celebrarà una missa especial-
ment preparada per als infants que, després de preparar-
se a Catequesi, podran participar plenament de l’Eucaris-
tia, fent la seva 1a Comunió.

> Missa de Catequesi
Aquest dissabte hem celebrat la darrera missa de 
catequesi d’enguany. Durant la setmana del 10 al 14 de 
maig també acabarà el curs de Catequesi Parroquial. 
S’agraeix especialment la participació dels qui han con-
duït la música tots aquests dissabtes. Es tornarà a fer el 
curs que ve, esperem ja sense restriccions.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 467,08 €.
+ Diumenge vinent, col·lecta extraordinària «Altres tre-
balls de la coberta del Cambril». Pendent: 2.764,09 €.

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 27 (18.45 h): 
Pepita Sellés. Rosa Sellés. Francisco Guillén.
Anna Maria Fabregà Fonrodona.
Maria Carme Caballé Feliu (8è aniversari).
Dimecres 28 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dijous 29 (18.45 h):
Joaquim Viader Grèbol (1r aniversari). Paquita Martí 
Collet. Pere Martí Roca. Carme Ribas Riera.
Divendres 30 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 1 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  
Diumenge 2: a les 10 h, Difunts família Badia-March;
a les 12.15 h, Manuel i Teresa Ribas Alsina.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Pilar Gómez Guzmán, de Granada, als 83 anys.
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Festa de la Bandereta
Diumenge que ve, primer diumenge de maig, celebra-
rem la benedicció i hissada de la bandereta del nostre 
campanar. Serà a la missa del 12.15 h del dia 2.
Enguany, però, amb la normativa establerta, la jornada 
de portes obertes al campanar queda anul·lada.

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

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

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 548 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a obres:
«Reparacions estructurals del Casal Parroquial».
Import pendent: 6.374,89 €. Moltes gràcies!
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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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