
Benvolguts i benvolgudes. Avui fa 500 números que 
vam començar aquesta nova publicació de Vida 
Parroquial. I ens ha semblat que era una molt bona 
ocasió per fer un canvi de disseny, com un signe del 
que volem que sigui la nostra Parròquia. I què volem? 
Doncs que sense perdre les  arrels d’aquells  avant-
passats que ens han precedit en la fe, i sentint-nos 
profundament agraïts per tot el treball que han dut a 
terme, posem la mirada cap al futur per veure com 
passarem aquesta fe a les generacions que vindran. 
Però per sobre de tot, més enllà del passat i del futur, 
el que volem és que aquest Suplement ens transmeti 
apassionadament el present d’una comunitat creient. 
Volem que, quan el llegim, hi puguem sentir la vida de 
les nostres comunitats a través de les celebracions 
litúrgiques, a través de la formació i catequesis, a tra-
vés del servei de la caritat i, per damunt de tot, que hi 
sapigueu veure l’esperit missioner d’una comunitat 
que sap que porta el preciós missatge de l’evangeli 

en gerres de terrissa i que vol comunicar-lo al món. 
Per això m’agradaria agrair als qui ho fan possible, a 
aquells membres de la comunitat que han decidit fer 
aquest servei i que no volen que els  seus noms figurin 
enlloc, per fer seu el que diu l’evangeli: «Que la teva 
mà dreta no sàpiga què fa l’esquerra». Però és cert 
que, amb aquest servei, ajuden, enormement, a fer vi-
sible la vida de la Parròquia.
Per això, no puc acabar aquestes paraules sense 
aprofitar aquest número 500 per fer-vos una crida a 
tots i demanar-vos que cada un de nosaltres pensi 
quin és el servei que està fent per a la comunitat, quin 
és el servei que li agradaria fer i quin servei estaria 
orgullós d’haver fet. I si se n’adona que no pot res-
pondre a cap d’aquestes tres preguntes, potser seria 
el moment d’arremangar-se i posar-se a servir.
Perquè Vida Parroquial només tindrà sentit si hi ha 
Vida a la Parròquia. I la Vida a la Parròquia, la hi hem 
de posar entre tots.

ESCLETXES Vida a la Parròquia
per Mn. Joan Soler i Ribas
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DIUMENGE XII DURANT L’ANY / B
Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt
Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar
Arxiprestat del Maresme - Bisbat de Girona
Rector: Mn. Joan Soler i Ribas
Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche,                                    
Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín i Mejías

FESTA DE LA CONSAGRACIÓ DEL 
TEMPLE PARROQUIAL DE SANTA 
MARIA D’ARENYS DE MAR
Enguany, per celebrar l’aniversari de la consagració del 
temple parroquial de Santa Maria, tal com vam recuperar 
l’any passat, el dimarts 29 de juny encendrem unes llume-
netes que decorin l’exterior de la nostra església.
És per aquest motiu que us  demanem que durant aquell 
dia porteu fanalets fets per vosaltres  per penjar-los en una 
estructura que trobareu muntada a la plaça de l’església.
Així, a les 22 h, encendrem les  llumenetes i cremarem la 
bota. Abans, però, a les 21.30 h, a l’interior del temple, us 
convidem a presenciar la commemoració històrica dels 
orígens de les llumenetes i de la crema de la bota.
Per endavant, moltes  gràcies  per la  vostra col·laboració i 
participació! Animeu-vos-hi!



  
       PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ D’ARENYS DE MUNT
  MISSES: · Feiners: 18.30 h (dilluns, dimarts i divendres) · Dissabtes i vigílies: 20 h · Diumenges i festius: 9 i 11 h

· RÉS DEL SANT ROSARI
Dilluns, dimarts i divendres, a les 6 de la tarda.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 21 (18.30 h): Lluís Clopés Ferran.
Dimarts 22: no hi ha missa.
Dijous  24, Solemnitat del naixement de Sant Joan Bap-
tista (11 h): Pel poble.
Divendres 25 (18.30 h): Difunts família Saurí-Campasol.
Dissabte 26 (20 h): Sufragis pels difunts del 2020.
Diumenge 27: 9 h Maria Carmen i Pere Rossell.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.
Paquita Roca Gaspart.  
· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Martí Salvà Ferran, d’Arenys de Munt,      
als 86 anys. Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.
· PREGÀRIA DE TAIZÉ
Aquest proper dilluns, dia 21, a les  7 h de la tarda, 
després de la celebració de la missa tots  els qui ho 
vulguin podran participar a la pregària en comunitat.

· VIDA CREIXENT
El proper dimarts  aquest moviment farà la seva 
trobada mensual, al Casalet Parroquial, a les 17.30 h.

· SUFRAGIS DELS DIFUNTS DE L’ANY PASSAT
Recordem que, els dissabtes d’aquest mes de juny, 
podem participar en comunitat en les pregàries per 
tots els germans difunts que ens van deixar el 2020.

· ONOMÀSTICA DEL NOSTRE RECTOR
Dijous  que ve, festa de Sant Joan Baptista, s’escau la 
celebració del sant del nostre rector, Mn. Joan.
Des d’aquestes ratlles  desitgem que tingui una bona 
diada en aquesta festivitat tan nostrada.
I també, és clar, felicitem tots els Joans  i Joanes de les 
nostres poblacions. Que per molts anys!

· COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES
«Altres treballs de la coberta del Cambril».
Col·lecta del diumenge passat: 622,49 €.
Import pendent: 1.096,43 €. Moltes gràcies!

     PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D’ARENYS DE MAR
  MISSES PARRÒQUIA: · Feiners: 18.45 h (de dimarts a divendres)
  · Dissabtes i vigílies: 18.45 h · Diumenges i festius: 10 h (retransmesa per Ràdio Arenys 91.2 FM) i 12.15 h
  MISSES CAPUTXINS: · Feiners, dissabtes i vigílies: 19.30 h · Diumenges i festius: 11.30 i 19 h

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dimarts  22 (18.45 h): Josep Saurí i Rosa Bargalló. 
Esposos  Antoni Doy Auladell i Maria Dolors  Vergés 
Ribas (aniversari).
Dimecres 23 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous  24, Solemnitat del naixement de Sant Joan 
Baptista (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 25 (18.45 h):
Enric Mollfulleda Borrell. Pels fidels difunts.
Dissabte 26 (18.45 h): Esposos  Antoni Valls Cosso i 
Marta Fàbregas Clavell.
Diumenge 27: 10 h Andreu Guri i Sala. 12.15 h Esposos 
Josep Coll Colomer i Maria Abadal Castañé.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Rosa Maria Puig Català, d’Arenys  de Mar, als  77 anys. 
Amalia Montes Rodríguez, d’Albuñol (Granada), als  83 
anys. Joaquima Selva Lloveras, de Mataró, als 75 anys. 
Manuela Turín de la Fuente, d’Alcolea (Córdoba), als 98 

anys. María Graciano Blanco, de Nerva (Huelva), als 94 
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.

· XARXES
- Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  
a l’adreça arenysvp@gmail.com.
- I 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 EXTRAORDINÀRIA OBRES
«Reparacions estructurals del Casal Parroquial».
Col·lecta del diumenge passat: 596 €.
Import pendent: 4.792,89 €. Moltes gràcies!

Parròquia de Sant Martí - Plaça de l’Església, 2 - Arenys de Munt - Tel. 679 55 34 66
Despatx parroquial: cada divendres, de 16 a 18 h, o a hores convingudes - email: arenysdemuntparroquia@gmail.com
Parròquia de Santa Maria - Església, 24 - Arenys de Mar - 679 55 34 66 - Despatx: cada dimecres, d’11 a 13 h, o a hores convingudes
email: arenysdemarparroquia@gmail.com - Facebook: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar - Twitter: @ParroqArenys
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