
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»

En record de l’Antonieta Casas
L’Antònia Casas Jordà, l’Anto-
nieta per tots els que la conei-
xíem, ens va deixar el dia de 
Sant Jordi als 92 anys. Ella 
també era una persona lluita-
dora com el nostre Patró.
Va ser amb el grup que inicia-
ren Càritas a Arenys de Mar, 
sempre com a voluntària i fins i 
tot uns quatre anys de Presi-
denta. El seu tarannà seriós ens 
donava confiança, disposada 
sempre a fer-ho tot pels altres, 
capdavantera a qualsevol inicia-
tiva, com aconseguir tenir ali-
ments de la Comunitat Euro-
pea (impensable aleshores).
La recordarem sempre com 
una persona solidària, comuni-
cadora i que sabia molt bé què 
significa Càritas.
Antonieta no et diem adéu, et 
diem gràcies per tot el que ens 
has donat i confiem en retro-
bar-nos al Cel.
Descansa en Pau.

L’Equip de Càritas Parroquial d’Arenys de Mar

Campanyes solidàries a Arenys de Mar
Les da

Festa de la Mare de Déu de Montserrat
El 27 d’abril, la comunitat parroquial de Sant Martí 
d’Arenys de Munt, i especialment els confrares i con-
fraresses, va festejar el dia de la Mare de Déu de 
Montserrat, patrona de Catalunya amb la celebració 
del rés del Sant Rosari, de les Vespres de la Mare de 
Déu i de l’eucaristia de la solemnitat.
Al final de la missa es va dur a terme la benedicció 
dels rams de farigola i sàlvia per donar als fidels 
assistents. Enguany, però, no es va poder donar el tra-
dicional boix de la muntanya montserratina perquè ha 
agafat una malura i molts dels arbustos s’han mort.

Benvolguts i benvolgudes,
Aquest diumenge, a la Parròquia d’Arenys de Mar, 
celebrem la festa de la Bandereta. Una bandereta que, 
en un principi, era una senyal a la vora de la mar per 
veure si, els qui vivien al nucli que avui és Arenys de 
Munt, podrien anar a pescar o no. Després, a mesura 
que les famílies es van anar establint al costat de la 
mar, la bandereta es va convertir en el símbol del 
record de dues comunitats que n’havien sigut una. 
Finalment, des del moment en què es van constituir 
els dos pobles civilment separats, la bandereta es va 
posar a dalt del campanar per ser testimoni del signe 
lògic del creixement i del progrés humà. Una bande-
reta, doncs, que és el testimoni visible que estem 
arrelats a una llarga història vinculada sempre a 
l’entorn de la nostra fe.
Una fe, però, que no pot ser visible, només, amb signes 
inerts d’un temps passat, sinó que cal actualitzar-la 
amb testimonis vius. Testimonis dels cristians d’avui 
que siguin capaços d’anar a fons amb les seves vides. 

Unes vides fetes de servei. És el que ens recorda sant 
Joan, en la seva lectura: «Que el nostre amor no sigui 
fet de frases, sinó de fets i de veritat». Seria, doncs, 
avui, un bon moment, en aquest dia de la bandereta 
d’Arenys de Mar, de tenir un pensament per a tantes i 
tantes persones que han fet possible el creixement 
dels nostres pobles des d’un servei desinteressat a 
favor dels altres, com la dels nostres sanitaris en 
aquest temps de pandèmia. Persones que al llarg de la 
història, des de moltes de les associacions locals, ja 
siguin parroquials o no, s’han posat a servir als altres, 
en qui han descobert un germà.
Per això, m’agradaria que, així com les persones, 
mirant la bandereta, recordaran els orígens del nostre 
poble, que també, mirant als cristians que formem 
part d’aquestes comunitats, puguin veure en el nostre 
servei i en el nostre amor als germans, la raó de la 
nostra existència: l’amor a Déu i als germans.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: TESTIMONIS VIUS
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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

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

> Intencions de la setmana
Dilluns 3 (18.30 h): Difunts família Masramon-Cot.
Francisca Sànchez González.

Dimarts 4 (18.30 h): Pel poble.

Divendres 7 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer.  Xavier Colomer Matas.

Dissabte 8 (20 h): Josep Campí. Maria Escalé.

Diumenge 9:
a les 9 h, Difunts Família Valls-Vives;

a les 11 h, Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions:

María Martínez López, d’Almeria, als 82 anys.

Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> 72a Romeria Parroquial a Montserrat
La 72a Romeria a Montserrat, que l’any passat es va ha-
ver de suspendre per la pandèmia, enguany està fixada 
per aquest mes de maig, del divendres 28 al dilluns 31. 
Els dies per pagar la reserva d’allotjament són:
10 i 14 de maig, d’11 a 13 h, al Casalet Parroquial. 
Preus (per persona):
4 dies / 122 €;  3 dies / 80 €;  2 dies / 63 €.

> Primera Comunió
Recordem que els dos primers dissabtes d’aquest mes 
de maig, dies 1 i 8,  a les 12 h del migdia, se celebrarà 
una missa especialment preparada per als infants que 
faran la seva Primera Comunió.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 442,41 €.

+ Avui, primer diumenge de mes, la col·lecta és extra-
ordinària per a les obres del temple:
«Altres treballs de la coberta del Cambril».
Import pendent: 2.764,09 €. Moltes gràcies!

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 4 (18.45 h):
Miquel Ribugent Massuet i Dolors Queralt Antic.
Dimecres 5 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 6 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 7 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 8 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  
Diumenge 9: a les 10 h, per la vila;
a les 12.15 h, Joan Palou Sala (18è aniversari).

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Enriqueta Coma Mercader, d’Hostalric, als 98 anys.
Antonieta Casas Jordà, d’Arenys de Mar, als 92 anys.
Montserrat Graupera Riera, d’Arenys de Mar, als 96 
anys. Joan Torrentó Maresma, d’Arenys de Mar, als 86 
anys. Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli 
de pau i esperança els familiars i amics.

> Adoració eucarística
A la nostra Parròquia, divendres que ve, dia 7 de maig, 
primer divendres de mes, celebrarem l’adoració euca-
rística, després de la missa vespertina i fins a les 20 h.

> Intenció de pregària del Sant Pare
Per aquest mes de maig del 2021, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent inten-
ció per a la pregària:
- Perquè els responsables del món financer col·laborin 
amb els governs, per tal de regular el camp de les 
finances i protegir els ciutadans del seu perill.

> Xarxes
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·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 546 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària 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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