
Benvolguts, avui, si em permeteu, i davant els mo-
ments difícils que hem viscut i que vivim, enlloc de 
focalitzar la nostra mirada en els problemes que 
tenim, m’agradaria fer el mateix que fa sant Pau en la 
seva preciosa carta als cristians d’Efes, i donar-vos un 
missatge d’esperança, el missatge d’aquells que han 
posat la seva vida confiadament en les mans de Déu. 
Perquè sant Pau, avui, ens escriu una oració, un him-
ne de benedicció, una expressió d’acció de gràcies i 
d’alegria. És el crit que hauríem de fer cada dia, tots i 
cada un de nosaltres, quan posem el peu a terra. 
Imagineu-vos si en comptes de començar el dia amb 
tots els neguits que portem a sobre, potser amb mal 
humor perquè ens toca fer alguna cosa que no ens 
agrada, potser disgustats perquè ens fa mal un costat 
o un altre, potser amb impotència perquè no podem 
fer el que desitjaríem, potser tristos per una absèn-
cia... doncs si enlloc de tot això, quan poséssim els 
peus a terra diguéssim el començament d’aquest 

himne: «Beneït sigui el Déu i Pare de Nostre Senyor 
Jesucrist». Com canviaria tot plegat! I perquè l’hau-
ríem de beneir? Doncs Sant Pau ho diu molt 
clarament: Perquè Déu ens ha beneït abans a tots 
nosaltres amb tota mena de benediccions, no pels 
nostres mèrits, sinó pel seu amor. Perquè hem de 
prendre consciència, d’una vegada per sempre, que 
el que ens apropa a Déu no és la nostra bondat, sinó 
la de Déu. El Déu de sant Pau ja no és un Déu teòric, 
que s’ha de comprendre i explicar. El Déu de sant Pau 
és el Déu viscut, proper, el Déu que t’estima i a qui 
estimar. I aquest hauria de ser el nostre Déu. Un Déu 
que com a Pare, ens va elegir abans de la creació del 
món, que com a Fill, ens va redimir per la seva sang, 
donant la vida per a tots nosaltres, i que, com a 
Esperit Sant, es queda amb nosaltres com a penyora 
de la vida futura. ¿I si Déu ha fet tot això per a 
nosaltres, tenim encara el dret de viure sense 
esperança?

ESCLETXES La riquesa dels favors de Déu
per Mn. Joan Soler i Ribas
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ARENYENC DE L’ANY 2019 – 2020
El dissabte 3 de juliol, al Teatre Principal d’Arenys de 
Mar, va dur-se a terme el lliurament del guardó 
“Arenyenc de l’any”, atorgat per l’Associació d’Infor-
madors d’Arenys de Mar, corresponent a les edicions 
del 2019 i del 2020.
Sor Pilar Royo del Pino, Filla de la Caritat de Sant Vi-
cenç de Paül, en nom de la comunitat religiosa del 
Maricel, va rebre el premi del 2019  que no va poder 
donar-se l’any passat amb motiu de la pandèmia .
Enguany, excepcionalment, per la seva gran tasca du-
rant els  darrers mesos, s’ha entregat el guardó a les 
residències arenyenques, entre les quals Vil·la Betània 
de les Filles del Cor de Maria, al CAP, a la comunitat 
dels Frares Caputxins, a la Creu Roja i a Càritas Par-
roquial. Ens unim a aquest reconeixement agraint una 
vegada més la seva labor imprescindible. Gràcies!



  
       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 12 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 13 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 16, Festa de la Mare de Déu del Carme 
(18.30 h): Celebració de la Paraula.
Dissabte 17 (20 h): Pel poble.
Diumenge 18: 9 h Maria Carme Rossell.
Carme Mollfulleda. Maria Macià Jaurés.
11 h Joan Majó. Andreu Majó. Marina Roca.
Confrares difunts del Roser.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
Aquest mes som convidats a participar a la pregària de 
Taizé en comunitat que tindrà lloc el proper dilluns  19 
de juliol, a les set de la tarda, després  de la celebració 
de la missa del dia.

· VIDA CREIXENT
Aquest moviment celebrarà la seva trobada mensual 
el proper dimarts 20 de juliol, a les  17.30 h, i que es 
durà a terme al Casalet Parroquial.

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest mes de juliol del 2021, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent intenció 
per a la pregària:
“Preguem perquè, en situacions socials, econòmi-
ques, polítiques, conflictives, siguem arquitectes de 
diàleg, arquitectes d’amistat, valents  i apassionats, 
homes i dones que sempre tendeixin la mà i que no 
quedin espais d’enemistat i de guerra”.

· COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES
+ Col·lecta extraordinària per a les obres  del temple 
del diumenge passat: 661,81 €.
«Teulat de la sagristia i les canalitzacions».
Import pendent: 3.443.35 €. 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 13 (18.45 h):
Enric Mollfulleda i Enriqueta Borrell Catà.
Dimecres 14 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 15 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 16 (18.45 h): Carme Ribas Riera.
Pere Martí Roca. Paquita Martí Collet.
Joaquim Viader Grèbol. Pels fidels difunts.
Dissabte 17 (18.45 h):
Salvador Riera Zarza (4t aniversari).
Diumenge 18:
10 h Per la vila. 12.15 h Andreu Guri i Sala.

· 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).

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
Diumenge 18 de juliol, a  les  escales  de la Pau del Port 
d’Arenys de Mar, a les set de la tarda:
- Arribada de la Mare de Déu a les escales de la Pau.
- Ofrena floral per part dels assistents. Porteu-li flors  a 
la Mare de Déu del Carme.
- Benedicció i pregària.
- Sortida de la Mare de Déu en barca, pel port i pel 
davant de la platja de la Picòrdia.

· XARXES
Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic 
a l’adreça arenysvp@gmail.com.També podeu seguir-
nos al Facebook “Parròquia de Santa Maria d’Arenys 
de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES
Col·lecta extraordinària per a obres  del diumenge pas-
sat: 944 €. «Reparacions estructurals del Casal».
Import pendent: 3.848,89 €. Moltes gràcies!
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