
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)
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Any de la Família 
«Amoris Laetitia»

Corpus 2021 a Arenys de Mar Corpus 2021 a Arenys de Munt

Benvolguts i benvolgudes,
Si algú ens demanés quin és el missatge central de la 
nostra fe, evidentment parlaríem d’un Déu que s’ha 
fet home, que ha donat la vida per nosaltres, que ha 
Ressuscitat i que ens ha enviat l’Esperit Sant per 
continuar la seva missió. I ho diríem molt bé. Però, 
quan ens preguntessin: I què predicava Jesús? Aquí ja 
veuríem que cada un de nosaltres posaria l’accent 
sobre algun dels aspectes que més l’hi ha agradat de 
Jesús, però de ben segur que, ben pocs, parlarien del 
seu missatge central que surt avui a l’evangeli: El 
Regne de Déu. Sí. Contínuament, a través de paràboles 
o de discursos, Jesús intenta explicar el Regne als seus 
deixebles, i fins i tot els hi dirà en algun moment: El 
Regne de Déu ja és enmig vostre. ¿I per què, doncs, 
essent un dels missatges centrals de Jesús, en parlem 
tant poc? Crec que és perquè explicar el Regne de 
Déu vol dir explicar el projecte d’amor de Déu que 
es comunica als homes. I com que aquest amor és 
infinit, és il·limitat, no sabem com explicar-ho. Però, el 
sabem viure?  Viure el Regne vol dir superar amb l’aju-

da de l’amor il·limitat de Déu els obstacles que venen 
de l’egocentrisme (l’egoisme, la cobdícia, l’orgull, la 
injustícia i la violència que a tot això acompanya).
Hem de tornar a predicar un Regne que és comunió 
en solidaritat i amor que no exclou a ningú. Hem de 
tornar a predicar que Jesús fa del Regne el centre de 
la seva vida, i que ens va ensenyar a pregar dient: 
«Vingui a nosaltres el vostre Regne». Un Regne que és 
diví i humà al mateix temps. És diví, perquè és signe de 
la Salvació en el més enllà. Però també és humà, 
perquè també és signe de vida en plenitud en l’ara i en 
l’aquí. Els dos son necessaris: humà i diví. Si el Regne 
de Déu fos només humà seria ideologia. Si fos només 
diví, seria alienació. Però si prediquem un Regne que 
és alhora humà i diví, voldrà dir que amb els ulls fixos 
en Déu treballarem incansablement per fer que el 
nostre món sigui una veritable fraternitat. I si hi ha un 
sol germà al marge del camí, ja no estem construint 
bé el Regne de Déu.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: VIURE EL REGNE DE DÉU



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 14 (18.30 h): Pel poble.

Dimarts 15 (18.30 h):
Difunts família Soler-Miró.
Maria Crous Pimàs (3r aniversari).

Divendres 18 (18.30 h): Pel poble.

Dissabte 19 (20 h):  Antoni Rovira Parellada.
Sufragis pels difunts del 2020.

Diumenge 20:
a les 9 h, pel poble;

a les 11 h, Marina Roca. Joan Majó.  Andreu. Majó.
Confrares difunts del Roser.

> Pregària de Taizé
Aquest mes de juny es durà a terme el proper dilluns, 
dia 21, a les set de la tarda, després de la celebració de la 
missa vespertina.

El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant.
Ell m’ha estat la salvació, en Ell confio i no tinc por.

En Ell confio i no tinc por.

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

> 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·lectes
+ Col·lecta extraordinària ‘Dia de la Caritat’ del diu-
menge passat per a Càritas: 864,15 €. Moltes gràcies!

+ Avui, col·lecta extraordinària per a les obres del 
temple: «Altres treballs de la coberta del Cambril». 
Pendent: 1.718,92 €. 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 15 (18.45 h):
Maria Verdura (aniversari) i Francesc Aresté.
Dimecres 16 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 17 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 18 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 19 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  
Diumenge 20:
a les 10 h, Esposos Amàlia Arnó i Joan Julià.
Esposos Assumpció Pascual i Joaquim Mir. Juanita Julià;
a les 12.15 h, Josep Montmany i  Vidal.

> Moviment parroquial
· Baptismes:
Juli Córdoba Mauri, fill de Deniam i Mariona.
Valentino Barriento Ferreyra i Máximo Barriento Fe-
rreyra, fills de Robert José i Romina.
Felicitats, i benvinguts a la colla dels amics de Jesús.

· Casaments:
Xavier Alsina Sómez, de Sant Cugat del Vallès, amb 
Elisabet Cano Contero, de Terrassa. L’enhorabona!

· Defuncions:
Antònia Bas Nogueras, d’Arenys de Mar, als 87 anys.
Manel Simon Lizondo, de Barcelona, als 73 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics. 

> Amonestacions matrimonials
Preparen el seu casament:
Simone Costanzo, de Vercelli (Itàlia), amb Isabel Cristi-
na Rodrigues Cardeira, de Lisboa (Portugal), els dos 
residents a la nostra parròquia.

> Col·lectes
+ Col·lecta extraordinària ‘Dia de la Caritat’ del diu-
menge passat per a Càritas: 1.310 € (Parròquia) i 500 
€ (Caputxins). Moltes gràcies!

+ Avui, col·lecta 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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