
Benvolguts, el dissabte passat, a la parròquia de Sant 
Martí d’Arenys de Munt, vam celebrar les primeres 
comunions dels nens i nenes que s’hi han estat 
preparant al llarg d’aquests dos darrers anys. A la 
parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar celebrarem 
les primeres comunions durant els propers tres 
dissabtes. Sentiu-vos-hi tots  convidats. I, per cele-
brar-ho, aquest diumenge, els nens i nenes de la 
catequesi de les dues parròquies, amb els seus 
familiars, ens trobarem al Col·legi La Presentació 
d’Arenys de Mar on compartirem taula, eucaristia i 
jocs per cloure un nou curs catequètic.
És, doncs, el moment d’agrair de nou als pares per la 
confiança que han continuat dipositant en les nostres 
parròquies per a l’educació en la fe dels seus fills. I 
també d’agrair a les catequistes que, amb la seva 
entrega i generositat, han estat veritables testimonis 
de fe per als nens i nenes de la nostra comunitat, 
fent-los conèixer el sentit veritable de l’eucaristia, de 
saber-hi descobrir la presència real de Jesús, d’un pa 
i d’un vi que es transformen en el Cos i la Sang del 

Crist, i que ens envia a servir i a estimar a tota la 
humanitat.
Però, tot i l’alegria pel bon nombre de nens i nenes 
que enguany a les dues parròquies rebran la Primera 
Comunió, una cinquantena, ens cal continuar cons-
cienciant a les famílies cristianes de la importància 
dels sagraments. Perquè els seus fills, no només 
haurien de rebre el baptisme, que és l’entrada en la 
comunitat cristiana, sinó també haurien de rebre la 
Primera Comunió. I, cal dir que, malauradament, 
encara són moltes  les famílies  de tradició cristiana 
que no han fet aquest pas.
Per això, us convido ja, des d’ara, a anotar-vos que el 
mes de setembre que ve, una de les activitats 
essencials  a les quals no podeu fallar és a la cate-
quesi. Perquè podreu donar moltes coses als vostres 
fills, però, si no els doneu allò que és més important, 
la vostra fe, els haureu deixat a mig preparar per 
afrontar els grans desafiaments de la Vida, perquè no 
hauran après a viure-la confiadament en les mans del 
bon Déu.

ESCLETXES Final de catequesi
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE V 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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FESTA DE LA MARE DE DÉU
DE MONTSERRAT

El 26 d’abril passat, a la vigília de la commemoració 
del 75è aniversari (1947-2022) de l’entronització de 
la imatge de la Mare de Déu de Montserrat en el seu 
tron actual al santuari benedictí, la comunitat parro-
quial de Sant Martí d’Arenys de Munt va celebrar 
aquesta festivitat tan estimada i tan viscuda.

D’aquesta manera, es va dur a terme la vetlla de 
pregària i la missa en honor a la Moreneta, la patro-
na de Catalunya. Al final, es van repartir ramets 
d’herbes aromàtiques a tots els assistents.

Recordem que el 8 de desembre, a la Catedral de 
Girona, hi haurà la celebracio diocesana d’aquest 
aniversari amb una eucaristia d’acció de gràcies i 
una ofrena a la Mare de Déu de Montserrat.
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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 16 (18.30 h): Intenció particular.

Dimarts 17 (18.30 h): Pel poble.

Divendres 20 (18.30 h): Pel poble.

Dissabte 21 (20 h): Pel poble.

Diumenge 22: 9 h Pel poble.
11 h Antoni Majó Horta. Maria Torrents Oms.
Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Baptismes:
Ona Garriga Bernabé, filla de l’Albert i la Mònica.

Felicitats, i benvinguda a la colla dels amics de Jesús.

· NOTA

Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 

Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  
a l’adreça arenysvp@gmail.com.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ

Aquest proper dilluns, 16 de maig, tots som convidats 
a participar a la pregària en comunitat que tindrà lloc al 
temple, a les 7 h de la tarda, després de la missa.

· PREGUEM JUNTS

Gràcies, Senyor, perquè cada cop

que celebrem l’eucaristia,

actualitzem la teva manifestació gloriosa

que dona sentit a la nostra existència

i a tota la creació.

Gràcies perquè aquest do teu,

requereix la disposició dels cors

a viure’l amb sentit de família

amb tota la comunitat reunida

entorn de la taula.

· COL·LECTES

+ Col·lecta extraordinària per a obres «Arreglar volta 
entrada principal» del diumenge passat: 536,30 €.
Import pendent: 567,17 €. 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 17 (18.45 h): Per la vila.

Dimecres 18 (18.45 h): Difunts família Badia-March.

Dijous 19 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres 20 (18.45 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 21 (18.45 h):
Mn. Martí Amagat i Matamala (11è aniversari).

Diumenge 22: 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

Defuncions:
Francesc Fàbregas Massuet, d’Arenys de Mar, als 93 
anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de 
pau i esperança els familiars i amics.

· XARXES

Podeu seguir-nos al Facebook “Parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· ELS MIQUELETS VISITEN EL RETAULE
El dissabte 7 de maig, dins de les jornades  de recre-
ació històrica del segle XVIII que es  van dur a terme el 
cap de setmana passat, el cos  dels Miquelets de Cata-
lunya van visitar el retaule de Pau Costa de la nostra 
parròquia. Els Amics  del Retaule els van oferir una 
explicació molt interessant de la nostra joia barroca.

· COL·LECTES

+ Col·lecta extraordinària per a obres  «Arreglar els  dos 
teulats  de la primera crugia de l’església» del diumen-
ge passat: 393 €. Donatiu rebut: 100 €.
Import pendent: 32.898,06 €. 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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