
Benvolguts, la setmana passada celebràvem la festa 
de la Consagració de l’Església d’Arenys de Mar, i 
aquesta setmana celebrarem la festa de Sant Zenon. 
És cert que són dues festes de la comunitat d’Arenys 
de Mar però, de fet, són un recordatori per als dos 
Arenys de quines són les nostres arrels. Són un 
recordatori que ens diuen que nosaltres som els 
hereus d’una fe que hem rebut com un tresor preciós i 
que som els responsables de transmetre a les gene-
racions que vindran.
El Papa Francesc en un discurs que va fer a les 
ordres  religioses, els  deia molt clarament: «Algunes 
persones es pensen que, per ser modernes, s’han de 
desprendre de les  arrels de les tradicions. I no se 
n’adonen que si ens desprenem d’aquestes arrels, tot 
l’arbre de la nostra cultura s’assecarà». El que hem de 

vigilar, certament, és de no convertir  aquestes tradi-
cions en museus inamovibles, sinó en el motor per 
construir el nostre futur.
Per això, que aquesta festa de Sant Zenon sigui el 
moment per sentir que tenim unes arrels sòlides fun-
dades en tradicions mil·lenàries, i que amb els  ulls 
fixos en el Senyor celebrem amb alegria la nostra fe, 
no com un record d’un passat que ja no existeix, sinó 
com les primeres pedres d’un futur que hem de cons-
truir junts, i així continuar cantant joiosament l’Himne 
a Sant Zenon:
“Quan Arenys caminava amb passa incerta
confiant que estaríeu sempre alerta,
us escollí per guia i per Patró.
Ha conservat fidel vostre guiatge...
Honor i glòria a Sant Zenon!”.

ESCLETXES Les arrels de les tradicions
per Mn. Joan Soler i Ribas
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FESTA DE LA CONSAGRACIÓ
Aquest dimarts passat, 29 de juny, un any més, i ja 
en van 335, des del 1686, els arenyencs van celebrar 
la dedicació del seu temple, l’església parroquial de 
Santa Maria d’Arenys de Mar.
Una commemoració molt nostrada, enguany, amb la 
pregària de Completes, la representació històrica 
dels orígens de la festa, l’encesa de les llumenetes i 
la crema de la bota. (Fotografies: F. Xavier Maimí)



  
       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 5 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 6 (18.30 h): Amadeu Ginesta.
Divendres 9 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 10 (20 h): Pel poble.
Diumenge 11: 9 h Maria Antònia Closa i Pepe Ayala.
11 h Confrares difunts del Roser.
Acció de gràcies a la Verge del Remei.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes: Josep Aznar Colomer, fill de Sergi Aznar 
Garcia, de Sant Pol de Mar, i Mariona Colomer Beren-
guer, d’Arenys de Munt. Felicitats, i benvingut a la colla 
dels amics de Jesús.
Defuncions: Maria Eva Antius  Dalmau, d’Arenys de 
Munt, als 64 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida 
eterna, i ompli de pau i esperança els familiars i amics.

· PREGUEM JUNTS
Senyor, gràcies per no cansar-te de parlar-nos
malgrat les nostres resistències.
Tenim un cor endurit que no es deixa interpel·lar
pel teu amor. Segueix parlant-nos.
Obre les nostres oïdes
perquè la teva Paraula arreli en el nostre cor.

· 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 del diumenge passat: 480,23 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria per a les obres del temple.
«Teulat de la sagristia i les canalitzacions».
Import pendent: 4.105,26 €. 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 i 19.30 h

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dimarts 6 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dimecres 7 (18.45 h):
Joan Recolons Noguera (23è aniversari).
Dijous 8 (18.45 h): Esposos Mateu Planiol i Pepita Moré. 
Divendres 9, Ofici de Sant Zenon (20 h):
Benet Maimí Fané. Maria Pou Marlet. Joaquima Pou 
Carreras. Xavier Maimí Miró. Pepita Sellés. Rosa Sellés. 
Joan Recolons. Francisco Guillén. Zenon Abadal 
Borrell. Manel Viada Colom (21è aniversari). Pere Mas-
saguer Campins.
Dissabte 10, Missa de Difunts (18.45 h):
Per tots els fidels difunts traspassats el darrer any.
Diumenge 11: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Iván Gómez Puertas, de Mataró, als 38 
anys. José Romero Díaz, de Màlaga, als 89 anys.
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

· ACTES DE LA FESTA MAJOR DE SANT ZENON
- Dijous  8 de juliol, a les 13 h, repicada general de 
campanes anunciant la solemnitat de Sant Zenon.
- Dijous 8 de juliol, a les 22 h, rés de Completes.
- Dijous 8 de juliol, a les 22.30 h, Pregó de l’Himne, a 
càrrec de Joaquim Cassà i Barrera, i tot seguit, cant de 
l’Himne a Sant Zenon (amb lletra de Joan Draper i 
música de Xavier Maimí).
- Divendres 9 de juliol, a les 20 h, Ofici solemne en 
honor a Sant Zenon. Hi predicarà Mn. Jordi Font 
Plana, Vicari Episcopal i rector del Seminari de Girona.
- Dissabte 10 de juliol, a les 18.45 h, Missa de Difunts.

· COL·LECTES
+ Col·lecta del diumenge passat: 532 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria per a obres.
«Reparacions estructurals del Casal Parroquial».
Import pendent: 4.792,89 €. Moltes gràcies!
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