
Benvolguts, avui, com a comunitat creient, hauríem 
de fixar els  ulls  en aquella dona malalta de l’evangeli i 
aprendre del que va fer. Perquè ella no es  va sentir 
propietària de Jesús, no li va exigir res, sinó que va 
buscar d’estar-se a prop seu per rebre la força que 
sortia d’Ell. I és perquè ella actua amb aquesta 
humilitat que Jesús atura el pas. Tots els projectes  de 
Jesús s’aturen, immediatament, davant el patiment 
d’un de sol dels Fills de Déu. I Jesús s’atura enmig del 
seu poble, perquè aquesta era la seva missió prin-
cipal. Ésser presència viva de Déu enmig de la 
humanitat. I aquesta ha de ser la nostra missió com a 
parròquia. Hem de predicar amb les  nostres vides i 
els nostres actes  un Jesús que no s’ha allunyat de la 
realitat, un Jesús que no té res a amagar, sinó que 
només té un sol desig: Trobar-se amb els seus 
germans, especialment els qui ho passen més ma-
lament. Quan prediquem un Jesús allunyat de la 
realitat, estem allunyant-nos de Jesús. En canvi, quan 
no només prediquem a Jesús, sinó que vivim com 

Jesús, quan anem a la recerca de la humanitat que té 
set de Déu, aleshores tot ho canvia, i la nostra parrò-
quia torna a tenir sentit, torna a estar viva. 
Per això, avui, amb aquest desig de trobada amb 
Jesús i de canvi, m’agradaria que ressonessin aques-
tes dues frases de Jesús. La primera la que diu a la 
dona: “La teva fe t’ha salvat”. I la segona la que diu a 
la filla de Jaire: “Talita Cum”. O sigui: “Noia, aixeca’t”. 
I li dona la mà. No la deixa sola en aquest pas difícil 
de tornar a trobar la vida. Com ens dona la mà a 
nosaltres, l’església del segle XXI. Som aquesta esglé-
sia feble i ferida que ens acostem de nou a Jesús, 
que està fent camí. Ens toca passar un període de 
purificació, però quan aquest s’haurà acabat, aquesta 
església simplificada i més rica espiritualment en sor-
tirà més gran i més forta. Llavors la humanitat veurà 
aquest petit grup de creients amb una mirada nova. El 
veuran com una esperança d’alguna cosa a la qual 
tots estem destinats.
Aixeca’t, església! No tinguis por!

ESCLETXES Viure com Jesús
per Mn. Joan Soler i Ribas
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INSCRIPCIONS SANT ROC 2021
Ja ha començat el compte enrere per a la festa de Sant 
Roc, el 16 d’agost. És  per aquest motiu que, del 24 de 
juny al 24 de juliol, els noies i noies  que vulguin fer de 
macips i macipes ja poden inscriure’s telemàticament a 
la pàgina web del Patronat de Sant Roc (macips.cat). 
L’únic requisit per ser macip o macipa és tenir més de 
16 anys. Els  macipets  i macipetes  també podran fer-ho 
els dies 17 i 18 de juliol.
La quota d’inscripció és de 15 €  pels  macips  i macipes 
i 10 € pels macipets i macipetes.
Arran de la situació excepcional que vivim a causa de la 
pandèmia, no es pot assegurar encara, per motius  de 
seguretat, que es pugui fer la festa amb total normalitat.

https://macips.cat/
https://macips.cat/


  
       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 28 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 29 (18.30 h), Solemnitat de Sant Pere i Sant 
Pau, apòstols: Pel poble.
Divendres 2 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Dissabte 3 (20 h): Pel poble.
Diumenge 4: 9 h Manuel Costa. Xavier Costa.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Maria Assumpció Bellvehí Colomer, d’Arenys de Munt, 
als  100 anys. Ramon Mercader Calafell, d’Arenys de 
Mar, als 86 anys.
Que el Senyor els  aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics.

· ONOMÀSTICA DE MOSSÈN PROSPER
Aquest divendres passat, 25 de juny, va ser el sant de 
Mn. Prosper. Des del Consell Parroquial es fa pública 
una senzilla i sincera felicitació, tot agraint el seu 
testimoni i el seu servei en la pastoral de la  nostra par-
ròquia. Mossèn Prosper, per molts anys!

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 470,37 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a les obres del temple.
Recentment s’ha rebut un donatiu de 2.500 € per 
acabar de pagar els  altres  treballs  de la coberta del 
Cambril. Es destina el romanent per pagar les obres 
«Teulat de la sagristia i les canalitzacions».
Total: 5.508,83 €. Pendent: 4.105,26 €. Moltes gràcies!

· NOTA
Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  
a l’adreça arenysvp@gmail.com.

     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 i 19.30 h

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 28 (18.45 h): Per la vila.
Dimarts 29 (18.45 h): Pilar Ferrer del Castillo.
Dimecres 30 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 1 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 2 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 3 (18.45 h): Difunts família Muriel-Torrent. 
Miquel Ribas. Diumenge 4: 10 h Andreu Guri i Sala. 
12.15 h Manuel i Teresa Ribas Alsina.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Esteban Ortoneda Rovira, de Cambrils 
(Baix Camp), als 80 anys. Josefa Castells Pont, de Vi-
lassar de Mar, als 93 anys. Preguem per ells.

· MISSA DEL DILLUNS 28 DE JUNY
Extraordinàriament, amb motiu del Capítol Provincial 
dels  Caputxins  a Barcelona, i ja que el Convent roman-
drà tancat uns dies, aquest dilluns se celebrarà missa 
a la nostra Parròquia, a les 18.45 h.

· ANIVERSARI DE LA CONSAGRACIÓ DEL TEMPLE
Dimarts  que ve, 29 de juny, vigília de Sant Marçal, 
amb motiu dels 335 anys  de la dedicació de la  nostra 
església parroquial, us convidem a participar en els 
diferents actes programats.
A les 21.30 h, al temple, pregària de Completes i com-
memoració històrica dels orígens  de les llumenetes i 
de la crema de la bota.
Tot seguit, a les 22 h, a la plaça de l’església, encesa 
de les llumenetes i crema de la bota.
Durant tot el dia, recordeu de portar els  vostres  fana-
lets i llumenetes. Bona festa!

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 548 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a obres.
«Reparacions estructurals del Casal Parroquial».
Import pendent: 4.792,89 €. Moltes gràcies!
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