
Benvolguts, aquest dimarts passat tornaven els dar-
rers grups participants de les Catecolònies d’Arenys 
de Munt, que han estat acompanyats per uns joves 
monitors i monitores que, en un moment molt difícil 
per culpa la pandèmia, han decidit deixar enrere les 
comoditats personals i posar-se a servir als seus ger-
mans més petits. I demà, 16 d’agost, viurem a Arenys 
de Mar la festa de Sant Roc. Una festa excepcional 
que els joves de la nostra vila no només han mantin-
gut, sinó que fins i tot han fet créixer fins a convertir-la 
en una Festa Patrimonial d’Interès Nacional. I això, es 
mereix un veritable reconeixement.
Us n’adoneu? Els dos actes més grans que viurem a 
l’entorn de la parròquia han estat realitzats pels 
nostres joves. Aquests joves a qui, malauradament, 
moltes persones es miren de reüll i amb certa 
desconfiança. I això no pot ser. Hem de recuperar la 
confiança en uns joves que són motiu d’esperança. 
Uns joves  que estimen les seves comunitats  i que 
tenen ganes, també, d’implicar-se en la nostra parrò-
quia, però que potser, nosaltres, no els hi hem sabut 
deixar un espai on realitzar els seus projectes. Caldria 
rellegir el que escrivien els bisbes en el document final 
de la XV Assemblea Ordinària: «És important que 
cada una de les comunitats s’interrogui per tal de 

verificar si els  estils de vida i l’ús de les estructures 
transmeten als joves un testimoniatge evident de 
l’Evangeli. Molts joves troben que el nostre món 
eclesial és complicat de desxifrar; són tinguts  a 
distància pels rols que revestim i pels estereotips que 
els acompanyen. Fem per manera que la nostra vida 
ordinària, en totes les seves expressions, sigui més 
accessible. La proximitat efectiva, la compartició  
d’espais i d’activitats creen les condicions per a una 
comunicació autèntica, lliure de prejudicis. És d’a-
questa manera que Jesús va dur l’anunci del Regne i 
és sobre aquesta via que ens empeny també avui el 
seu Esperit».
Per això, estimats joves, només em queda dir-vos en 
nom de tota la comunitat, moltes gràcies per tot el 
que feu. Moltes gràcies perquè ens feu sentir orgu-
llosos de vosaltres. I demà, quan trobeu els  joves de 
Sant Roc que us ruixen amb aigua recordant la 
benedicció del bon Déu per lluitar contra la pesta, 
beneïu-los també vosaltres. I quan el bisbe celebrarà 
amb ells  i amb tots nosaltres l’eucaristia del vespre, 
preguem al bon Déu perquè la llavor de l’evangeli que 
porten impresa en el seu cor doni el fruit que Déu 
havia somniat per a ells.
Molt bona festa de Sant Roc!

ESCLETXES Moltes gràcies, joves!
per Mn. Joan Soler i Ribas
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FESTA DE SANT ROC 2021
VOT DE VILA D’ARENYS DE MAR
Dilluns 16 d’agost:

8 h: Ofrena dels macips i cant dels goigs al temple parroquial.

A continuació, cercavila dels grups pels carrers i places de la vila.

18 h: Cercavila de gegants i macips, de la plaça de l’Ajuntament a 
la plaça de l’Església, acompanyant les autoritats a l’Ofici.

19 h: Ofici solemne en honor a Sant Roc i renovació del Vot de Vila.

Presidirà el nostre bisbe, Mons. Francesc Pardo i Artigas.

- Tots aquests actes tenen aforament limitat i les mesures corresponents -



  
       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 16 i dimarts 17 (18.30 h): Pel poble.

Divendres 20 (18.30 h):

Per les ànimes del Purgatori.

Dissabte 21 (20 h): Pel poble.

Diumenge 22: 9 h Pel poble.

11 h Joan Majó. Marina Roca. Andreu Majó.
Rosa Torrent. Josep Torrent. Martí Torrent.
Confrares difunts del Roser.

· CELEBRACIÓ DE LA SOLEMNITAT
DE L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU

Recordem que aquest diumenge, 15 d’agost, celebra-
rem en comunitat el rés  de vespres  de la solemnitat de 
l’Assumpció de la Mare de Déu, al santuari de Lourdes 
de Sobirans, amb les mesures  de seguretat sanitària 
corresponents 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.

· CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

Des de la Confraria s’informa que el dissabte 4 de se-
tembre, a  Montserrat, a les 11 h del matí, se celebrarà 
la Missa Solemne en sufragi dels Confrares difunts.
I a continuació, els actes següents: 

13.30 h –  Dinar de germanor (el preu és de 12 €).
16 h – Conferència: “Una auca de pedra: els capitells 
de la sala capitular del monestir de Montserrat”, a càr-
rec del G. Jordi Puigdevall.
Si esteu interessats  a venir-hi teniu de temps  per fer la 
reserva fins al 29 de setembre als  tel. 93 795 13 56 / 
669 619 569  (M.Teresa Missé). Si el grup és nombrós 
farem un autocar.

· COL·LECTA

Col·lecta del diumenge passat: 448,06 €.

     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 16 (19 h), Ofici de Sant Roc:

Josep Arenas (25è aniv.). Difunts família Ribas-Arenas.
Joaquim Bargalló Joaquim Saurí.
Difunts directius i dansaires de l’Esbart Maragall.
Dimarts 17 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 18 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.

Dijous 19 (18.45 h): Guillem Benavent Camps.
Divendres 20 (18.45 h):
Josep Montmany i Vidal. Pels fidels difunts.
Dissabte 21 (18.45 h): Josep Saurí i Rosa Bargalló.
Marià Doy Vergés (17è aniv.). Pilar Ferrer del Castillo.

Diumenge 22: 10 h Ignasi Marquet. Per a un difunt.
12.15 h Maria Teresa Carbó Ferrer. Jaume Gras Xiberta. 
Mari Carmen López Cenicacelaya. José Muñoz Benítez.
Francisco Dayas Ródenas. Eva Huarte. Antonia Cartes 
Martínez. Maria Arans. Jaume Amat. Joan Amat Rovira. 
Rosa Sellés Soler. Esposos Josep Coll Colomer i Maria 
Abadal Castañé. Esposos Amadeu Blanchart Cailla i 
Rosa Maria Daniel Dotras.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Baptismes:
Manuel Enrique Bautista Pueyo i Martí Bautista Pueyo, 
fills de Manuel Enrique Bautista i Mireia Pueyo.
Felicitats, i benvinguts a la colla dels amics de Jesús.

Defuncions:
Joan Cot Vivolas, d’Arenys de Mar, als 93 anys.
Pere Canals Solà, d’Arenys de Mar, als 88 anys.
Que el Senyor els  aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics.

· XARXES

- Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  
a l’adreça arenysvp@gmail.com.
- I també podeu seguir l’actualitat de la nostra comu-
nitat a la pàgina de Facebook “Parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· COL·LECTA
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 544 €.

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


