
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»

Confirmacions a Arenys de Munt

El divendres 21 de maig, la comunitat parroquial de 
Sant Martí d’Arenys de Munt va participar de la festa 
d’acompanyar els set nois i noies que van rebre el 
sagrament de la Confirmació.
El nostre bisbe, Mons. Francesc Pardo i Artigas, va 
administrar aquest sagrament als joves següents:

Míriam Gaeta Bras, Carla García Domingo, Roser 
Molons Ejarque, Olivia Oncala García i Pol Roura 
Moreno, Nil Roura Moreno i Arnau Vila Narváez.
Que la força de l’Esperit Sant els encoratgi a viure la 
fe amb plenitud com a autèntics seguidors del Crist, 
ben coherentment i generosament.

Benvolguts i benvolgudes,
«Expliquen d’un jove novici caputxí que es pensava 
saber-ho tot. Un bon dia, el seu mestre de novicis li va 
dir: “Avui, et faré la classe més important de la teva 
vida”. Ell es va asseure, tot intrigat, pensant què li 
podria ensenyar que encara no sabés. El mestre va 
agafar un paper i hi va escriure: “Déu és un i trinitat”. 
Després es va quedar en silenci. El novici, sorprès, es 
va posar a riure i li va dir: “Però si això ja ho sabia de 
ben petit”. “Sí”, li va respondre el mestre, “Això ja ho 
sé. El que no sé és si això que saps t’ho creus”».
La saviesa d’aquell mestre de novicis caputxí no estava 
en el que hi havia en la seva intel·ligència, sinó en el 
que hi havia en el seu cor. La seva saviesa no estava en 
el coneixement, sinó en la seva fe i en la seva 
confiança en Déu. Això és el que celebrem en aquesta 
festa de la Trinitat. No es tracta de fer molts tractats 
de teologia per poder explicar al món allò que és un 
misteri inexplicable, sinó que del que es tracta és de 
creure fermament i fer present en les nostres vides 
allò que proclamen les nostres paraules.

Aquest és el sentit de la festa d’avui. No es tracta 
d’entendre la Trinitat sinó de creure-la i de viure-la.
I com es viu? Doncs, sentint com hem estat fet lliures 
per l’Esperit que vam rebre en el nostre baptisme. 
Una llibertat que ens ha de portar a proclamar a Déu 
com a Pare i a viure com a fills essent testimonis del 
Fill, o sigui de Jesús. Perquè la gent que ens envolta no 
es convertiran per les nostres paraules, sinó pel que 
vegin de les nostres vides, que són el reflex del que 
creiem. I no podem dir que creiem en un Déu que és 
un i tres alhora, un Déu que és amor i relació, si 
nosaltres no vivim envoltats de l’Amor a Déu i als 
germans. 
És el moment, potser, de tornar a començar cada dia, 
fent-nos, senzillament, el senyal de la creu i dir-nos:
Sí. Jo hi crec.
En el nom del Pare, i del Fill i de l’Esperit Sant.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: CREURE-LA I VIURE-LA
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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 31 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i la feina.

Dimarts 1 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i la feina.

Divendres 4 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer.  Xavier Colomer Matas.

Dissabte 5 (20 h): Pel poble.

Diumenge 6, Solemnitat de Corpus Christi:
a les 9 h, Carme Mollfulleda;
a les 11 h, Pau Pla Artigas. Filomena Roca Bruguera.
Confrares difunts del Roser.

> Sufragis pels difunts de l’any
Aquestes intencions que havíem d’haver fet el passat 
gener, tal com ja es va informar, s’han ajornat per les 
mesures de seguretat sanitària. Aquest mes de juny tots 
podrem participar en comunitat en les pregàries per a 
tots els germans difunts durant els quatre dissabtes de 
juny. Al cancell del temple podem trobar el llistat dels 
nostres germans per als quals pregarem cada dissabte.

> Corpus Christi
El proper diumenge celebrarem la solemnitat del Cos i 
la Sang de Crist, també coneguda com a Corpus Christi.
La missa de les 11 h acabarà amb una benedicció amb el 
Santíssim Sagrament, que alhora serà exposat amb la 
custodia damunt l’altar perquè puguem dedicar-hi un 
temps de pregària.
A l’Església aquest diumenge celebrem també espe-
cialment el ‘Dia de la Caritat’. Per això, diumenge que ve 
la col·lecta serà extraordinària i dedicada a Càritas.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 411,86 €.

+ Diumenge que ve, ‘Dia de la Caritat’, col·lecta extra-
ordinària per a Càritas Parroquial. 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 1 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 2 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 3 (18.45 h): Carlos Gironès Mateu.
Divendres 4 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 5 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  
Diumenge 6, Solemnitat de Corpus Christi:
a les 10 h, per la vila;
a les 12.15 h, Manuel i Teresa Ribas Alsina.

> Moviment parroquial
· Baptismes:
Biel Reverter Gálvez, fill d’en Lluís i l’Elena. Gerard de 
la Fuente Monreal, fill d’en Julio Pedro i la Montserrat.
Felicitats, i benvinguts a la colla dels amics de Jesús!

· Defuncions:
Antonia Martín Castilla, de Cortes de la Frontera 
(Màlaga), als 92 anys.
Hilary Mc Auley Murphy, de Belfast-Antrim (Irlanda), 
als 75 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 4 de juny, 
primer divendres de mes, celebrarem l’Adoració Euca-
rística, després de la missa vespertina i fins a les 20 h.

> 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).

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 604 €.
+ Diumenge que ve, ‘Dia de la Caritat’, col·lecta extra-
ordinària per a Càritas Parroquial. Moltes gràcies!

Re

Adscrits: Mn. Pros

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 

rosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Bor

el. 679 55 34 66

 Borrell i Mn. Josep Martín artín i Mejías

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


