
Benvolguts, en aquest temps d’estiu, m’agradaria 
continuar destacant la importància d’aturar el pas, no 
només per una qüestió de salut física i mental, perquè 
viure més tranquil·lament és necessari, sinó també 
per una qüestió de salut espiritual, perquè és quan 
aturem el pas que podem redescobrir la bellesa del 
camí que estem recorrent, així com la presència de 
Déu que fa camí amb nosaltres. És d’això del que ens 
parla l’evangeli d’avui. Diu que els apòstols arriben tot 
contents de la seva missió i van explicant a Jesús tot 
el que han fet. Són feliços perquè la seva vida té 
sentit, i perquè no ho perdin Jesús els fa anar a seure 
en un lloc despoblat, per reposar-se i estar amb Ell. 
Jesús, amb aquest senzill acte de convidar-los a 
aturar el pas, els hi està dient que el que els dona la 
felicitat no és en el que fem, que està molt bé i que 
ens ha de poder realitzar, sinó per a què ho fem. I els 
deixebles havien de comprendre que el que donava 
sentit a la seva vida no eren els èxits o fracassos dels 

seus actes, sinó que ho feien en nom de Jesús. I això 
també és el que hem de comprendre tots nosaltres. 
Jesús no vol pas que siguem unes persones amb mil i 
una activitats, però que no donem cap fruit i que ens 
acabem cansant. Jesús no vol que siguem persones 
que ens cansem de servir perquè hem perdut la 
perspectiva de les nostres vides, educats erròniament 
en la cultura del fer. Sempre hem d’estar fent alguna 
cosa. I si no fem res que sembli útil als altres ja estem 
perdent el temps. Hem de recuperar la cultura del fer-
se. O sigui, no només fer coses pels altres, sinó trobar 
temps des de la nostra perspectiva cristiana, de 
deixar-se fer pels altres i per Déu. Perquè quan un 
troba un espai per escoltar a una persona, s’està 
deixant fer per l’altre i quan un s’asseu en silenci i 
prega, s’està deixant fer per Déu. 
Per això, quan acabi l’estiu, no et preguntaré: “Què 
has fet?”. Sinó que et preguntaré: “T’has deixat fer 
per Déu?”.

ESCLETXES Aturar-se
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XVI 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
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SANT ROC: FESTA PATRIMONIAL 
D’INTERÈS NACIONAL
El dimarts 13 de juliol, el Govern de la Generalitat va 
declarar la festa de Sant Roc, Vot de Vila d’Arenys de 
Mar, com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional.
Aquest és el grau més alt de protecció del patrimoni 
immaterial de la cultura popular i tradicional catalana.
Els trets singulars d’aquesta celebració tant arrelada 
del nostre calendari festiu, la converteixen en una 
festa de referència en el context comarcal i nacional.
Al Maresme només les Festes de les Santes de 
Mataró tenien fins ara aquesta distinció.
El procés de catalogació es va iniciar el febrer del 
2009  i ara ha culminat amb èxit. Moltes gràcies, 
doncs, a tots els que durant aquests anys no han 
escatimat esforços per aconseguir aquesta fita.
Moltes felicitats! L’enhorabona a tothom!



  
       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 19 (18.30 h):

Per l’economia i el patrimoni.

Dimarts 20 (18.30 h):

Per l’economia i el patrimoni.

Divendres 23 (18.30 h):

Celebració de la Paraula.

Dissabte 24 (20 h):
Joaquim Rossell Rossell (aniversari).

Diumenge 25: 9 h Maria Carmen i Pere Rossell.
Jaume Puig Rifà.

11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Defuncions: Maria Antonia González Vilar, de Mataró, 
als  70 anys. Preguem per ella i encomanem-la a la 
misericòrdia del Senyor.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ

Aquest dilluns, 19 de juliol, després de la missa ves-
pertina, podrem participar a la pregària de Taizé en 
comunitat, a les set de la tarda (19 h).

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.

· VIDA CREIXENT

Dimarts  vinent, 20 de juliol, aquest moviment parro-
quial celebrarà la seva trobada mensual, a les  17.30 h, 
al Casalet Parroquial.

· 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·LECTA

Col·lecta del diumenge passat: 469,97 €.

     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 20 (18.45 h): Josep Montmany i Vidal.

Dimecres 21 (18.45 h): Germana Comí Castellà.
Josep Saurí i Rosa Bargalló.

Dijous 22 (18.45 h): Josep Barris Ros (aniversari).

Divendres 23 (18.45 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 24 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.

Diumenge 25: 10 h Assumpció Pascual. Joaquim Mir.
Amàlia Arnó. Joan Julià. Joanita Julià.

12.15 h Anna Maria Fabregà Fonrodona.
Esposos Josep Coll Colomer i Maria Abadal Castañé.
Enric Mollfulleda Borrell. Anna Majó Riera (aniversari). 

Josep Missé Torras. Remei Missé Majó.
Fernando Missé Majó. Jaume Salbanyà Filbà.
Jaume Gras Xiberta. Mn. Jaume Fàbregas Iglesias.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Baptismes: Gemma Van der Meer Mora, filla de Marc 
Cornelis  i de Mireia. Felicitats, i benvinguda a la  colla 
dels amics de Jesús.

Defuncions: María Jesús del Pino Heras, de Cubillo del 
Campo (Burgos), als 71 anys.
Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics.

· SANT ZENON 2021

Amb les mesures corresponents, enguany els are-
nyencs van celebrar  novament la Festa Major de Sant 
Zenon els dies 8, 9 i 10 de juliol.
Amb l’aforament limitat, la comunitat parroquial de 
Santa Maria d’Arenys  de Mar va dur a terme les litúr-
gies de les Completes (predicades per fra Jacint 
Duran, caputxí), del  Pregó (a càrrec de Joaquim Cas-
sà, en l’absència del qual es va llegir el text que havia 
preparat) i del cant de l’Himne a Sant Zenon, de l’Ofici 
Solemne (predicat per Mn. Jordi Font, Vicari Episcopal 
i rector del Seminari de Girona) i de la missa de difunts 
pels arenyencs traspassats el darrer any.

· COL·LECTA
Col·lectes dels dies 9, 10 i 11 de juliol: 1.128 €.

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


