
Benvolguts, hem començat aquest mes de maig, mes 
de Maria, i és bo recordar-la i portar-la en el nostre 
cor, com a testimoni més gran de la fidelitat al Senyor, 
i com a paradigma de tota vocació cristiana: «Faci’s 
en mi segons la vostra paraula». Unes paraules que 
van deixar una petjada per sempre en tota la història 
de la humanitat, perquè gràcies a elles va ser possible 
el naixement de Jesús, d’un Déu que volia fer camí 
enmig de la seva humanitat. I és justament amb 
aquest desig, de què Déu continuï fent camí enmig 
nostre, que avui celebrem la Jornada Mundial de 
Pregària per les Vocacions i les Vocacions natives, 
que té com a lema: «Deixa la teva petjada, sigues 
testimoni».
Què vol dir? Doncs, és una invitació a posar-nos en 
camí amb el desig de descobrir en nosaltres la 
petjada del Crist. Una petjada que, si la portem, com 
la va dur Maria, és també perquè algú la hi va posar, o 
sigui, que alguna persona creient, amb una vida 
coherent i bonica, ens va deixar la seva petjada en 

nosaltres. Descobrir la vocació vol dir descobrir el 
Crist que marca el meu cor per fer-lo descobrir en el 
cor dels altres, bo i agraint a les persones que m’han 
acompanyat en aquest camí.
Unes petjades, però, que les deixarà només algú que 
camina amb pas ferm. No deixarà petjades en el 
nostre cor el qui camina sense saber on va, o el 
turista accidental i superficial que passa per la vida 
mirant molt, però sense veure res. Sinó que la petjada 
de veritat ens  la deixarà el Pelegrí, que té els  ulls fixos 
en Déu, i que sap a on va, que sap per a què hi va i 
que sap a tot el que ha renunciat per començar 
aquest camí. Però que, al mateix temps, és conscient 
que acabarà rebent molt més gràcies a les persones i 
experiències que anirà trobant en el seu camí.
Per això, crec que seria bo que, en aquesta jornada 
de les Vocacions, cada un de nosaltres fes una 
reflexió sobre com està seguint el camí de Jesús. Si 
l’està seguint com un turista o si l’està seguint com 
un pelegrí.

ESCLETXES La petjada del Crist
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
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Enguany, a més de la benedicció i la hissada de la nova 
bandereta del campanar d’Arenys de Mar, i per arrodonir 
aquesta tradició festiva molt arrelada, posem en relleu 
l’estrena de “l’Himne a la Bandereta”. Aquesta poema de 
Frederic Soler ara s’ha convertit en peça cantada grà-
cies a la composició musical i harmonització de Jordi 
Marsol. L’1 de maig, l’obra va ser interpretada per primer 
cop per Magdalena Campasol, els cors Tiamat i Boixets 
de l’Escola de Música de la vila, Oriol de Antonio al violí, 
Jordi Marsol al piano i la direcció de Gemma Ruiz.
D’aquesta manera, la bandereta d’aquesta edició ha estat 
apadrinada per l’Escola Municipal de Música Carles. G. 
Vidiella d’Arenys de Mar, amb la seva directora, Blanca 
Soler, al capdavant, que també va oferir unes paraules a 
l’inici de l’acte.
Finalment, cal recordar i agrair alhora que el disseny de la 
bandereta d’aquest 2022 ha anat a càrrec de l’artista 
Jordi Coll Alzina. Moltes gràcies a tots!

ESTRENA DE L’HIMNE A LA BANDERETA



  
       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 9 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 10 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 13 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 14 (20 h): Difunts família Rovira-Parellada.
Diumenge 15: 9 h Pel poble.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Jaume Colomer Bes, d’Arenys de Munt, als 
72 anys. Antoni Colomer Cot, d’Arenys de Munt, als  92 
anys. Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

· 73a ROMERIA PARROQUIAL A MONTSERRAT
Dia de pagament de la Romeria: dimarts 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.

· PREGÀRIA JORNADA MUNDIAL VOCACIONS 
Senyor, hi ha «amors»
que duren tant com una moda.
Vós, en canvi, Jesús,
heu deixat una petjada en la meva vida
que, com l’amor autèntic, no passa mai.
Accepteu-me com a seguidor,
com a pelegrí i company del vostre mateix camí.
Ensenyeu-me a ser
protagonista del meus propis passos,
per tal d’oferir un rastre de llum,
als qui esperen al marge del camí.
Feu que deixi petjades que guiïn,
feu que sigui testimoni.
Amén.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 371,94 €.
+ Avui, primer cap de setmana de mes, col·lecta ex-
traordinària per a obres del temple. 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):
Difunts família Badia-March.
Dimecres 11 (18.45 h):
Esposos Jordi de Mas i Montserrat Canals.
Dijous 12 (18.45 h):
Pepita Sellés (39è aniversari).
Divendres 13 (18.45 h):
Pels fidels difunts.
Dissabte 14 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Diumenge 15:
10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Per la vila.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Nil Masip Fluvià i Gina Masip Fluvià, fills de Jaume i 
Elisabet. Moltes felicitats, i benvinguts  a la colla dels 
amics de Jesús!

Defuncions:
Florentina Díez Lázaro, de Santoña (Cantàbria), als 93 
anys. Maria Teresa Casanovas Codina, de Calella, als 
90 anys. Kiku Massagué Jordà, de Mataró, als 68 
anys. Carlos Espinosa Romero, de Tocina (Sevilla), als 
66 anys. Carmen Saurí Bargalló, de Breda, als  96 anys. 
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics.

· 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).

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 674 €.
+ Avui, primer cap de setmana de mes, col·lecta ex-
traordinària per a obres del temple. Moltes gràcies!

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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