
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»

Benvolguts i benvolgudes,
En aquests mesos de maig i juny celebrarem les 
primeres comunions dels nens i nenes de les nostres 
comunitats (vegeu les fotografies de les celebracions a 
la Parròquia d’Arenys de Munt). És un bon moment 
per destacar el treball que fan els nostres catequistes 
(majoritàriament dones) que no només han entès la 
importància de la transmissió de la fe a les noves 
generacions, sinó que han sentit en el seu cor la voca-
ció per dur-la a terme.

Per això, és tan important la Carta apostòlica que 
acaba de treure la Santa Seu, Antiquum Ministerium, 
instituint oficialment el ministeri de catequista. Els 
ministeris laicals són uns encàrrecs fets de manera 
pública i oficial per realitzar un servei de cooperació 
en nom de l’Església. Per tant, el que estem dient amb 
aquest document és que es vol posar en valor l’ines-
timable servei dels catequistes, i veure’ls no només 
com uns voluntaris, sinó com a laics amb una missió 
pastoral enviats oficialment per l’Església.
Així, escriu el document: «Des dels seus orígens, la 
comunitat cristiana ha experimentat una forma àmplia 

de ministerialitat que s’ha concretat en el servei d’ho-
mes i dones que, obedients a l’acció de l’Esperit Sant, 
han dedicat la seva vida a l’edificació de l’Església. [...] 
El Catequista és al mateix temps testimoni de la fe, 
mestre i mistagog, acompanyant i pedagog que ense-
nya en nom de l’Església. Una identitat que només pot 
desenvolupar-se amb coherència i responsabilitat mit-
jançant la pregària, l’estudi i la participació directa en 
la vida de la comunitat».

És doncs el moment d’agrair públicament, en nom de 
tota la comunitat, el servei que fan els nostres 
catequistes en la transmissió de la fe dels nostres nens 
i nenes, i també serà un bon moment, al comen-
çament del curs que ve, per revitalitzar les nostres 
catequesis i per veure com podem arribar a un major 
nombre de nens i nenes de les nostres parròquies, no 
només per rebre la Primera Comunió, sinó també per 
la continuació de la catequesis fins a la Confirmació. 
Que cadascú comenci a pensar si ha vetllat prou per 
l’educació en la fe de les persones que li han estat 
confiades i si els ha ajudat a inscriure’s a la catequesis 
parroquial.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: EL SERVEI DELS CATEQUISTES
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CELEBRACIÓ DE LA CONFIRMACIÓ A ARENYS DE MUNT
Divendres que ve, 21 de maig,  el nostre bisbe, Mons. Francesc Pardo, administrarà el sagrament de la 
Confirmació a un grup de nois i noies. Serà a les vuit del vespre a l’Església Parroquial de Sant Martí.



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 i divendres, a les 6 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 17 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i la feina.

Dimarts 18 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i la feina.

Divendres 21 (20 h): Pel poble.

Dissabte 22 (20 h): Júlia Roura Sala.

Diumenge 23, Solemnitat de Pentecosta:
a les 9 h, Difunts família Valls-Macià;

a les 11 h, Joan Majó.  Andreu Majó.  Marina Roca.
Antoni Majó Horta. Maria Torrents Oms.
Esteve Jofre Roca.  Ramon Pla Roca.
Joaquima Torrent Catà. Confrares difunts del Roser.

> Pregària de Taizé
Aquest dilluns, 17 de maig, podrem participar a la 
Pregària de Taizé que tindrà lloc al temple, a les set de la 
tarda, després de la missa vespertina.

> Vida Creixent
Aquest moviment parroquial té prevista la seva trobada 
mensual el proper dimarts, dia 18 de maig, a les 17.30 h, 
al temple parroquial.

> Confirmacions a Arenys de Munt
El proper divendres, 21 de maig, la celebració de la missa 
serà a les vuit del vespre (20 h), i serà presidida pel nos-
tre bisbe Francesc que administrarà el sagrament de la 
Confirmació al grup de set nois i noies que s’hi han 
preparat a la Catequesi Parroquial.

> 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: 458 €.

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 18 (18.45 h): 
Mn. Josep Benet i Cantó (24è aniversari).
Dimecres 19 (18.45 h):
Difunts família Badia-March.
Dijous 20 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 21 (18.45 h):
Josep Saurí i Rosa Bargalló. Pels fidels difunts.
Dissabte 22 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.
Diumenge 23, Solemnitat de Pentecosta:
a les 10 h, per la vila;
a les 12.15 h, Mn. Martí Amagat (10è aniversari).
Benet Maimí Fané. Maria Pou Marlet.
Joaquima Pou Carreras. Xavier Maimí Miró.
Esposos Josep Coll Colomer i Maria Abadal Castañé.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Esteve Xena Arenas, d’Arenys de Mar, als 95 anys.
Joan Safont Miralles, de Barcelona, als 94 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics.

> Preguem junts
Gràcies, Jesús, per no aferrar-te a la teva
condició divina. Vas abaixar-te per ser un
home semblant a nosaltres.
Ens vas donar una lliçó d’humilitat,
de generositat i d’obediència fins a l’extrem.
Per això avui, festa de l’Ascensió,
ens alegrem perquè Déu t’ha exaltat,
t’ha fet seure a la seva dreta dalt del cel.

> 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·lecta
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 584 €.
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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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