
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»

72a Romeria a Montserrat
Enguany, amb les normes de seguretat establertes 
arran de la pandèmia, la comunitat parroquial de Sant 
Martí d’Arenys de Munt ha pogut dur a terme feliç-
ment la 72 Romeria a Montserrat.
Totes les activitats es van celebrar segons el programa 
previst del 28 al 31 de maig. En destaquen els actes 
següents. El dissabte 29 es va coincidir amb la III 
Trobada de les Delegacions de la Confraria, i al migdia 
es va celebrar una missa per tots el confrares i en 
acabar es va fer un dinar de germanor. Tot seguit, una 
conferència de Mn. Antoni Deulofeu i, finalment, el 
lliurament de la cèdula, la insígnia i el llantió de la 

Confraria als quatre nous confrares de la nostra 
parròquia. El diumenge es va participar a la Missa 
Conventual amb la presentació del grup i llegint la 
primera lectura; també hi va haver quatre matrimonis 
de la parròquia que van festejar aniversaris de casats 
(dos de 50 anys i dos de 60 anys). Cal dir que els 
cistells de maduixes que cada any s’obsequiaven com a 
ofrena, aquest cop degut a la pandèmia es van 
entregar directament a la comunitat. L’últim dia de la 
romeria es va fer la missa pels romeus difunts al 
Cambril de la Mare de Déu, oficiada per Mn. Joan, i va 
acabar-se l’estada a Montserrat amb un dinar de 
germanor a l’Hotel Abat Cisneros.

Benvolguts i benvolgudes,
Aquest diumenge celebrem la bonica festa del Cor-
pus. Una festa per recordar-nos la centralitat de 
l’eucaristia en les nostres vides. Per recordar-nos que 
sense Jesús Eucaristia els cristians no podríem viure. 
Però al mateix temps, aquest festa va lligada amb la 
festa de la Caritat. Per què? Doncs, perquè així com 
en la festa del Corpus posem en valor la nostra fe en 
la presència real de Jesús en l’eucaristia, en la festa de 
Càritas també posem en valor la nostra fe en la pre-
sència real de Jesús en el més pobre. És el que ens 
recorda contínuament el Nou Testament: «Si algú 
afirmava: “Jo estimo Déu”, però no estima el seu ger-
mà, seria un mentider, perquè el qui no estima el seu 
germà, que veu, no pot estimar Déu, que no veu. 
Aquest és el manament que hem rebut de Jesús: qui 
estima Déu, també ha d’estimar el seu germà». (De la 
primera carta de Sant Joan: 1Jn 4, 20-21).
Amb aquest desig, els responsables de Càritas ens han 
deixat un missatge sota el lema: «Siguem més po-
ble», on ens destaquen que «davant del context ex-
traordinari de pandèmia  i de crisi que afecta totes les

dimensions de la vida humana situant-nos en la 
fragilitat, la petitesa, la impotència i la necessitat, ens 
hem de preguntar: què passaria si fóssim més poble? I 
ens n’adonaríem que viuríem més la proximitat i la 
disponibilitat amb els nostres germans. Ens trobem 
davant una oportunitat única per construir una nor-
malitat nova, més justa i fraterna. I això ho podrem fer 
a través d’un voluntariat de Càritas que és extraor-
dinari, i qui hem d’agrair tot el bé que fan».
És doncs el moment, en aquesta festa del Corpus, per 
plantejar-nos el que hem de canviar en les nostres 
vides per trobar temps per fer la trobada amb Jesús. Ja 
sigui buscant una estona per entrar a la nostra es-
glésia, sempre oberta, per fer una pregària davant del 
Santíssim, o ja sigui anant a les nostres Càritas parro-
quials, també sempre disponibles, per oferir-nos a 
donar un cop de mà. Perquè si tenim el cor ple de 
l’amor de Déu i de l’amor als germans, serà molt més 
fàcil sentir-nos un veritable poble construït al voltant 
del Cos de Crist.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: SIGUEM MÉS POBLE
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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 7 (18.30 h):
Francisca Sánchez González.
Dimarts 8 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 11 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 12 (20 h):
Sufragis pels difunts del 2020.
Diumenge 13: a les 9 h, pel poble;
a les 11 h,  Agustí Pla Roca. Louise Joubert.
Maria Torrent Catarineu. Josep Colomer Planas (aniv.).
Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Mercedes Hernández Idáñez, d’Almería, als 85 anys.
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Sufragis pels difunts de l’any passat
Recordem que, els dissabtes d’aquest mes de juny, tots 
podem participar en comunitat en les pregàries per a 
tots els germans difunts que ens van deixar durant l’any 
passat 2020.

> Nota de Càritas Parroquial
Com ja sabeu, les col·lectes d’aquest cap de setmana de 
Corpus sempre van destinades a la nostra Càritas Parro-
quial. Degut a l’actual situació, moltes persones han 
quedat en una situació molt i molt difícil. A Arenys de 
Munt gairebé hem duplicat el nombre de persones 
ateses. Una vegada més, us volem agrair la vostra gene-
rositat de sempre.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 333,53 €.
+ Avui, ‘Dia de la Caritat’, col·lecta extraordinària per a 
Càritas Parroquial. Moltes gràcies!
+ Diumenge vinent, col·lecta extraordinària «Altres tre-
balls de la coberta del Cambril». Pendent: 1.718,92 €.

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 8 (18.45 h):
Alfonsa Figuera Montané (1r aniversari).
Dimecres 9 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 10 (18.45 h): Quim Mateu (6è aniversari).
Divendres 11 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 12 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Diumenge 13:
a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Elies de la Guardia Vives (aniversari).
Catalina Fàbrega Borrell. Fernando Missé Majó.

> 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).

> Intenció de pregària del Sant Pare
Per aquest mes de juny del 2021, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent inten-
ció per a la pregària:
Preguem pels joves que es preparen per al matrimoni 
amb el suport d’una comunitat cristiana: perquè crei-
xin en l’amor, amb generositat, fidelitat i paciència.

> Xarxes
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·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 508 €.
+ Avui, ‘Dia de la Caritat’, col·lecta extraordinària per 
a Càritas Parroquial. Moltes gràcies!
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a obres:
«Reparacions estructurals del Casal Parroquial».
Import pendent: 5.388,89 €. 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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