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Any de la Família 
«Amoris Laetitia»

Benvolguts i benvolgudes,
En aquest diumenge de Pentecosta recordem dues 
coses ben importants. La primera és que ens hem de 
deixar guiar per l’Esperit Sant. Hem de prendre cons-
ciència, de nou, que sense aquesta força de l’Esperit 
no podrem pas acomplir la voluntat de Déu en el 
nostre món.
I la segona cosa que hem d’aprendre és que ho hem 
de fer en el si d’una comunitat. Aquells primers 
deixebles van rebre l’Esperit perquè estaven tots 
junts. Van rebre la força de l’Esperit perquè malgrat les 
moltes dificultats que vivien i de les pors que omplien 
el seu cor, no van deixar mai de reunir-se per fer 
memòria de Jesús, per recordar que la trobada amb el 
Senyor havia canviat la seva vida.
I això és el que hem d’actualitzar avui, a les nostres 
parròquies, a les nostres comunitats. Som hereus d’un 
poble creient que s’ha deixat guiar, sempre, per 
l’Esperit. Per què avui hauria de ser diferent? Per què 
avui ens hauríem de tancar i tenir por davant les 
dificultats amb les que ens trobem per compartir la 
nostra fe? Per què avui alguns es pensen que no tenim 
futur? Doncs, ho pensen perquè fa temps que han 
oblidat l’Esperit.
Germans i germanes, que les nostres pors no tanquin 
la porta a l’Esperit. Recuperem amb força el sentit de 
comunitat creient enmig de la nostra societat i obrim 
de bat a bat el nostre cor a l’amor de Déu. Deixem 
que sigui Déu qui guiï les nostres vides i prenem 
exemple de la sòlida fe, no només dels primers cris-
tians, sinó també dels nostres avantpassats.
I justament, fent memòria dels qui ens han precedit en 
la fe, aquest diumenge recordem els 10 anys del pas a 
la casa del Pare del qui fou el rector de Santa Maria 
d’Arenys de Mar durant 32 anys, Mn. Martí Amagat, de 
tant venerada memòria en aquesta parròquia. I això, a 
mi personalment, m’omple de goig. Perquè saber que 
els teus predecessors han estat estimats per la seva 
comunitat i saber que han estat testimonis de la fe 
enmig del seu poble, és una manera d’animar-te i 
encoratjar-te a seguir ferm en el teu caminar.
Per això, en aquesta data assenyalada, compartim amb 
vosaltres el poema que va llegir el dia del seu comiat 
de la parròquia, paraules que, com la d’aquells apòs-
tols, van ser enteses per tots perquè es van dir des 
d’un home que estava enamorat de Déu.

Mn. Joan Soler i Ribas

Un dia,
quan caigui ja de vell el meu xiprer
i es vagi tornant cendra el meu record,
retornaré amb la meva barca
i solcaré les ombres del teu son,
i vindré a veure’t
vestit de mariner, peu dret a proa,
i palesant al vent els tatuatges
que em van deixar a la pell els teus petons.
Retornaré amb la meva barca
i et brindaré un pomell d’estrelles vives
i en cada una d’elles un poema
que et faci somniar en la llum que mai no es pon.
I un altre dia...
retornaré amb la barca nova, a punta d’alba,
–vindré a buscar-te–,
espera’m, amor meu, arran del port.

Mn. Martí Amagat i Matamala

ESCLETXES: GUIATS PER L’ESPERIT SANT



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 24 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i la feina.

Dimarts 25 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i la feina.

Divendres 28 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i la feina.

Dissabte 29 (20 h):

Pel poble.

Diumenge 30, Santíssima Trinitat:
a les 9 h, Maria Carmen i Pere Rossell.
Josep Valls. Maria Macià;

a les 11 h, Joaquim Missé. Joaquima Sañé.
Agustí Torrent Catarineu. Maria Catà Artigas.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Concepció Cordero Rallo, de Barcelona, als 95 anys.
Mercè Jofré Ferran, d’Arenys de Munt, als 86 anys.
Preguem per elles i encomanem-les al Senyor.

> 72a Romeria a Montserrat
Divendres que ve al matí, i fins al dia 31 de maig, marxa 
la Romeria a Montserrat.
Portem-los en la pregària i que preguin per les nostres 
parròquies als peus de la Moreneta.

> Donatiu dels infants de la Catequesi
Els nens i nenes que darrerament han celebrat la seva 
Primera Comunió a Arenys de Munt han recollit 300 € 
per enviar a Dapaong (Àfrica). Agraïm de cor el seu gest 
solidari a favor dels més necessitats. Moltes gràcies!

> Col·lecta
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 531,11 €.

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 25 (18.45 h): Enric Mollfulleda Borrell.
Xavier Campos García (2n aniversari).

Dimecres 26 (18.45 h): 
Difunts família Asensio. Difunts família Caba.

Dijous 27 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 28 (18.45 h):
Pels fidels difunts.

Dissabte 29 (18.45 h): 
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.

Diumenge 30, Santíssima Trinitat:
a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Pere Massaguer i Filomena Miquel.
Francisco Guillén Aragoncillo (2n aniversari).

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Antonio Franco Gómez, de Vilassar de Mar, als 84 
anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de 
pau i esperança els familiars i amics. 

> 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).

> 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·lecta
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 530 €.
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Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín i Mejías
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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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