
Benvolguts, aquest primer de maig, hi ha dues festes 
que ens han de fer plantejar la presència cristiana 
enmig del món: la festa de la bandereta d’Arenys de 
Mar i la festa del Treball.
En primer lloc, la bonica festa de la bandereta ens 
recorda el moment en què Arenys de Mar va esde-
venir una nova comunitat a redós de la parròquia. Per 
això, a més de l’escut de la vila, la bandereta conté la 
creu i els  dos xiprers de la confraria de Sant Elm. La 
vila i la parròquia fent camí junts mostrant que, en 
aquell moment històric, la fe era el que afaiçonava la 
vida dels arenyencs, i no es podia percebre res sense 
posar-se confiadament en mans de Déu. Així, doncs, 
tots els actes  culturals i socials tenien aquesta dimen-
sió creient que ens donava una perspectiva diferent 
de la vida. Una manera de ser que hem d’anar 
recuperant, perquè una vida sense Déu esdevé una 
vida escapçada, una vida que no s’acaba de viure 
amb plenitud.
Però, justament, aquest desig de viure les  nostres tra-

dicions a la llum de la fe no ens ha de fer oblidar que, 
per damunt de tot, aquesta fe ha d’il·luminar la nostra 
relació amb els nostres germans. Per això, avui, que 
és la festa del Dia del Treball, des de la Delegació de 
Pastoral Obrera ens recorden la necessitat que els 
cristians fem un pas més en la denúncia profètica 
d’aquelles situacions que causen abús i precarietat 
laboral per als homes i dones d’ara, i que sobretot 
nosaltres no en siguem els causants. De tal manera 
que els cristians que són empresaris, o les mateixes 
institucions eclesials, han de ser exemplars en les se-
ves contractacions  perquè aquestes siguin respectuo-
ses amb el treball digne.
I res més germans, que aquestes dues celebracions i 
el compromís que se’n deriva ens ajudin a continuar 
pregant perquè l’Esperit ens faci més compromesos, 
creatius i lliures per treballar per la dignitat de totes 
les persones, i alhora fer present la nostra comunitat 
cristiana enmig dels nostres pobles i viles.
Bona festa!

ESCLETXES Santificar les festes
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE III DE PASQUA / C
Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt
Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar
Arxiprestat del Maresme - Bisbat de Girona
Rector: Mossèn Joan Soler i Ribas
Vicari: Fra Edwin Paul Arulanandu
Adscrit: Mossèn Prosper Lare Bartche
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VOT DE POBLE D’ARENYS DE MUNT
La setmana passada, la comunitat parroquial de Sant 
Martí d’Arenys de Munt va celebrar per partida doble 
la festa del Vot de Poble a la Mare de Déu del Remei.
Primer, el divendres 22 d’abril, vigília de Sant Jordi, i 
a càrrec de Mn. Joan Soler i del seu autor, Gaspar 
Casals, va presentar-se el llibre El vot de poble i el 
cambril de la Mare de Déu del Remei de l’església 
parroquial d’Arenys de Munt.
I el dia 24, segon diumenge de Pasqua, els fidels 
arenyencs van renovar el Vot de Poble que els nos-
tres avantpassats van fer a la nostra patrona, la Mare 
de Déu del Remei. Així es va dur a terme, de manera 
solemne, a la missa de les 11 h del matí, i amb la tra-
dicional cloenda final del cant dels goigs a la Verge.
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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

· RES DEL SANT ROSARI
Dilluns, dimarts i divendres, a les 6 de la tarda.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 2 (18.30 h):
Nicolau Marquès Colomer.
Dimarts 3 (18.30 h):
Difunts família Masramon-Cot.
Divendres 6 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Josep Campí. Montserrat Valls Macià (aniversari).
Dissabte 7 (20 h): Pel poble.
Diumenge 8: 9 h Pel poble.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Dolors Gamo Luna, d’Algeciras (Cádiz), als 87 anys.
Càndida Coll Lleonart, d’Arenys de Munt, als 83 anys.
Preguem per elles i encomanem-les al Senyor.

· PRIMERA COMUNIÓ
El proper dissabte 7 de maig, els  nens i nenes de se-
gon any de la catequesi faran la seva Primera Comu-
nió, serà a les 12 h.

· 73a ROMERIA PARROQUIAL A MONTSERRAT
El dies de pagament de la Romeria són els  dimarts  3 i 
10 de maig,  d’11 a 13 h, al Casalet Parroquial.
Els preus (per persona) són:
5 dies / 146 €; 4 dies / 99,50 €;  3 dies / 82 €.
Més informació al tel. 669 619 569.

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest mes de maig del 2022, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent intenció 
per a la pregària: “Preguem perquè els  joves, cridats  a 
una vida plena, descobreixin en Maria l’estil de l’escol-
ta, la profunditat del discerniment, la valentia de la fe i 
la dedicació al servei”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 429,10 €.

     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 3 (18.45 h): Per la vila.
Dimecres 4 (18.45 h):
Difunts família Badia-March.
Dijous 5 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 6 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 7 (18.45 h): Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Diumenge 8: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Esposos Benet Maimí Fané i Maria Pou Marlet.
Joaquima Pou Carreras. Xavier Maimí Miró.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Arian Lladonosa Garcia, fill de Jordi i Neus. 
Àlex Ortega Serrano, fill de Josep i Jasmina.
Nayara Piqué Gorjón, filla de José Antonio i Paula.
Martina Vila Ramos, filla d’Antoni i Jaclyn.
Felicitats, i benvinguts a la colla dels amics de Jesús!

Defuncions:
Paquita Mora Mora, d’Arenys de Munt, als 93 anys.
Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics.

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
A la  nostra Parròquia, divendres que ve, dia 6 de maig, 
primer divendres de mes, celebrarem l’Adoració Euca-
rística, després de la missa vespertina i fins a les 20 h.

· 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·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 505 €.

Parròquia de Sant Martí - Plaça de l’Església, 2 - Arenys de Munt - Tel. 679 55 34 66
Despatx parroquial: divendres, de 16 a 18 h, o a hores convingudes - correu-e: arenysmuntparroquia@gmail.com
Parròquia de Santa Maria - R. Bisbe Pol, 73 - Arenys de Mar - 679 55 34 66 - Despatx: 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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