
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»

Festa de la Bandereta 2021
Després de la missa del migdia del diumenge passat, 
dia 2, primer diumenge de maig, el més proper a la 
festa de la troballa de la Santa Creu, es va beneir i 
col·locar la nova bandereta del campanar de l’església 
parroquial de Santa Maria d’Arenys.  El Dr.  Ricard Pei-

ró, director del Centre d’Atenció Primària (CAP) 
d’Arenys de Mar, en representació dels professionals 
sanitaris de la vila, va agrair la invitació del Consell 
Pastoral per dissenyar i pintar la bandereta d’aquest 
2021, i va animar tothom a fer un últim esforç per 
superar aquesta pandèmia que estem vivint.

Benvolguts i benvolgudes,
Aquest diumenge 9 de maig se celebra la Pasqua del 
Malalt. Un dia on, tradicionalment, es duia a terme una 
eucaristia amb tots els malalts, per dur-los un missatge 
d’esperança en el ressuscitat, en moments on es viu la 
vida des de la fragilitat. Aquest 2021, com ja ens va 
passar l’any passat en aquest temps de pandèmia, no 
ha estat possible celebrar-ho.
Però m’agradaria, aprofitant aquesta data, fer una 
reflexió sobre la cura que hem de tenir amb els 
nostres malalts i amb la gent gran. Perquè, a vegades, 
per falta de mobilitat o de confiança en ells mateixos, 
les persones més grans o els malalts, van deixant de 
realitzar les activitats socials a les que estaven acos-
tumats. I es van quedant soles.
Justament, en un estudi recent (INE 2018) es mos-
trava que la soledat és l’altra gran pandèmia silenciosa 
d’aquest segle XXI. De tal manera que en una de cada 
quatre llars de casa nostra hi ha una persona de més 
de 65 anys que viu sola. Aquesta soledat, que pot 
haver arribat per circumstàncies molt diferents, quan 
no és volguda, o quan es viu des de la malaltia, pot 
comportar una separació social, la pèrdua de perso-
nes estimades i a una marginació que pot dur a 
algunes persones a un tancament cada cop més gran 
en el seu món, molt limitat i ple de records.
Per aquesta raó, des de la parròquia, hem de vetllar 
perquè aquesta soledat no sigui viscuda com a 
negativa per cap persona de la nostra comunitat.

Hem de vetllar per veure si podem estar disponibles 
per fer-los una trucada, una visita quan sigui possible, 
acompanyar-los a fer alguna sortida o a participar 
d’alguna de les eucaristies de la nostra parròquia. Per 
això, agraeixo el treball desinteressat que fan aquells 
qui, enviats en nom de la comunitat, porten la comu-
nió als malalts. Es converteixen en petites finestres de 
llum i de fe en les cases d’aquestes persones que 
viuen en situacions de dificultat. 
Si quan llegiu aquest full, sabeu d’alguna persona de la 
comunitat que necessita de la nostra visita, no dubteu 
en fer-nos-ho saber i buscarem la manera de fer-nos-
hi presents. Perquè si l’evangeli d’avui ens diu que ens 
hem d’estimar els uns als altres, una manera ben 
bonica de fer-ho és visitant aquells que més ho ne-
cessiten.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: PASQUA DEL MALALT
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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 10 i dimarts 11 (18.30 h): Pel poble.

Divendres 14 (18.30 h): Pel poble.

Dissabte 15 (20 h): Difunts família Rovira-Parellada.

Diumenge 16, Ascensió del Senyor:
a les 9 h, Difunts família Macià-Jaurés.
Acció de gràcies a la Verge del Remei.
Francisco Majó i Teresa Torrent (aniversari);

a les 11 h, Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
· Baptismes:
Itziar Segura Rodríguez, filla d’Ignacio Segura Pérez i de 
Mª de las Nieves Rodríguez Hernández.
Felicitats, i benvinguda a la colla dels amics de Jesús!

· Defuncions:
Maria-Montserrat Valls Macià, d’Arenys de Munt, als 69 
anys. Rosendo Martori Boadas, d’Arenys de Munt, als 70 
anys. Josep Bosch Soler, d’Arenys de Munt, als 82 anys.
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

> Pregària de Taizé
El proper dilluns 17 de maig, tot som convidats a parti-
cipar a la Pregària de Taizé que tindrà lloc al temple, a les 
7 de la tarda, després de l’Eucaristia.

> Vida Creixent
Aquest moviment parroquial té prevista la seva trobada 
mensual el proper dimarts 18 de maig, a 2/4 de 6 de la 
tarda, al temple parroquial.

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 11 (18.45 h): Difunts família Badia-March. 
Dimecres 12 (18.45 h):
Pepita Sellés Soler (38è aniversari).

Dijous 13 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres 14 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 15 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala. 
Diumenge 16:
a les 10 h, Difunts família Rodon-Xicoy.
Difunts família Valls-Arimont;
a les 12.15 h, Joaquima Coll Mora (1r aniversari).

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Maria Rosa Soler Baliu, d’Igualada, als 89 anys.
Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics. 

> Preguem junts
Senyor, ens has escollit i ens coneixes.
Ens estimes amb els nostres defectes
i amb les nostres virtuts.
Sentir-nos estimats d’aquesta manera
ens dona pau i serenitat.

> 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”.
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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

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
«Altres treballs de la coberta del Cambril».
+ Col·lecta del diumenge passat: 645,17 €.
+ Donatius rebuts: 400 €.
Import pendent: 1.718,92 €. Moltes gràcies!

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
«Reparacions estructurals del Casal Parroquial».
+ Col·lecta del diumenge passat: 836 €.
+ Donatius rebuts: 150 €.
Import pendent: 5.388,89 €. Moltes gràcies!
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