
Benvolguts, la setmana que ve, festa de l’Assumpció, 
és també la festa patronal de la Parròquia de Santa 
Maria Assumpta d’Arenys de Mar. M’agradaria apro-
fitar d’aquesta efemèride perquè tornem a repensar, 
tots junts, el sentit de les nostres parròquies avui, en 
ple segle XXI.
Per a moltes persones, malauradament, la parròquia 
no és res més que una estructura enmig del nostre 
poble, formada essencialment per una església que, 
molt sovint, té un gran valor patrimonial. I es queden 
aquí. I no volen anar més enllà. No volen posar un 
rostre concret a aquesta parròquia, perquè és molt 
més fàcil criticar una església anònima o llunyana, 
que criticar a una Església formada per les persones 
que viuen a prop seu. I això, no només és culpa dels 
qui estan lluny de la parròquia, sinó també dels  qui 
n’estem a prop. Hem de recuperar, de nou, el sentit 
de pertinença eclesial. La gent dels nostres pobles i 
viles, han de tornar a poder posar rostre concret als 
qui formem part activa de l’Església, a tots aquells 
que hem rebut el baptisme i ens sentim moguts per 
l’Esperit que habita en nosaltres. I han d’adonar-se 

que, perquè som poble, hi ha moltes maneres dife-
rents de viure la mateixa fe. La fe no ens pren la 
llibertat, sinó que potencia les qualitats  que Déu va 
inscriure en els nostres cors. El que ens uneix no és la 
manera de viure, sinó la fe en Jesucrist.
En el document «Els joves, la fe i el discerniment 
vocacional» del Sínode de Bisbes de l’any 2018, en el 
núm. 131 hi podem llegir: «Des de l’inici l’Església no 
ha tingut una forma rígida i homologada, sinó que 
s’ha desenvolupat com un políedre de persones amb 
sensibilitats, provinences i cultures diverses. Preci-
sament d’aquesta manera ella ha mostrat que porta 
en els vasos de terrissa de la fragilitat humana el 
tresor incomparable de la Vida Trinitària. L’harmonia 
que és do de l’Esperit no aboleix pas les diferències, 
sinó que les acorda generant una riquesa simfònica. 
Aquest trobament en l’única fe entre persones dife-
rents constitueix la condició fonamental per a la reno-
vació pastoral de les nostres comunitats».
Que la nostra diversitat de pensament no sigui motiu 
de discòrdia, sinó riquesa per construir una parròquia 
significativa enmig dels nostres pobles i viles.

ESCLETXES Amb sentit de pertinença eclesial
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XIX 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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       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 9 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 10 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 13 (18.30 h):
Joaquim Casanovas. Per les ànimes del Purgatori.
Dissabte 14 (20 h): Pel poble.
Diumenge 15, Assumpció de la Mare de Déu:
9 h Josep Borrell Terra (aniversari).
Josefa Colomer. Antoni Marpons.
11 h Maria Torrents Oms. Maria Gaspar Mora.
Maria Crous Pimàs. Joaquim Torrent Borrell.
Joaquim Casanovas. Confrares difunts del Roser.

· AMONESTACIONS MATRIMONIALS
Preparen el seu casament:
Francisco Martínez Calero amb Dani Aurelia Anghel,   
els dos residents a Arenys de Munt.

· CELEBRACIÓ DE LA SOLEMNITAT DE 
L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU
El diumenge que ve, 15 d’agost, celebrarem en comu-
nitat la solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu. 
Enguany podrem concloure la celebració amb el rés 
de vespres solemnes  al santuari de Lourdes  de Sobi-
rans, amb les mesures  de seguretat sanitària corres-
ponents i amb l’horari següent:
- 18.30 h: Rés del Sant Rosari.
- 19 h: Vespres solemnes.
- I tot seguit la Corona poètica a la Verge.
En cas de pluja tot es farà al temple parroquial.

· COL·LECTA
Col·lecta extraordinària  per a les obres del temple 
«Teulat de la sagristia i les  canalitzacions» del diumen-
ge passat: 600,18 €.
Donatiu rebut: 200 €.
Import pendent: 2.643,17 €.
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 10 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.
Dimecres 11 (18.45 h):
Difunts família Badia-March.
Dijous 12 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 13 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 14 (18.45 h): Assumpció Coderch Niella. 
Assumpció Benavent Coderch.
Diumenge 15, Assumpció de la Mare de Déu:
10 h Difuns família Puig de Sannicolás.
Edesio Javier Fernández. Enrique Castro Pisos.
Difunts família Javier-Fernández.
Difunts família Castro-Pisos.
12.15 h Difunts família Tanganelli-Colomer.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Clara Maria Jacas Giner, filla de Mariano i Elisabet.
Felicitats, i benvinguda a la colla dels amics de Jesús.

Defuncions:
Jaume González Ribas, d’Arenys de Mar, als 89 anys.
José María Fernández Salmerón, d’Almería, als 73 
anys. Anna Maria Solé Gómez, d’Arenys  de Mar, als  82 
anys. Maria Cinta Calixtro Martí, de Sant Carles de la 
Ràpita, als  95 anys. José Avilés Dueñas, de Jimera de 
Líbar (Màlaga), als 92 anys.
Que el Senyor els  aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics.

· XARXES
Podeu seguir l’actualitat de la nostra comunitat a la 
pàgina de Facebook “Parròquia de Santa Maria 
d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· COL·LECTA
Col·lecta extraordinària per a obres  «Reparacions es-
tructurals del Casal Parroquial» del cap de setmana 
passat: 769 €.
Donatius rebuts: 200 + 150 + 60 + 50 + 50 €: 510 €.
Import pendent: 2.569,89 €. 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 - correu-e: arenysmuntparroquia@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
correu-e: arenysdemarparroquia@gmail.com - Facebook: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar - Twitter: @ParroqArenys
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