
Benvolguts, anem avançant en el nostre camí de 
Pasqua i el nostre cor es  va omplint d’alegria i d’es-
perança. L’alegria de saber que Crist ha vençut la 
mort i l’esperança de saber que nosaltres també la 
vencerem amb Ell. I aquesta alegria i esperança les 
vivim a l’interior de l’Església universal i a l’interior de 
la nostra Església particular, el bisbat. El bisbat, 
doncs, és la nostra casa comuna i és amb els cris-
tians de totes les parròquies i comunitats, amb el 
bisbe com a Cap i Pastor, que decidim com ho hem 
de realitzar per fer més visible l’evangeli en la nostra 
societat. Això és el que s’ha intentat dur a terme 
durant aquests mesos de Sínode, portant les refle-
xions a tots els racons del nostre bisbat. Un procés 
que ens ajudarà a adonar-nos de la gran diversitat de 
pensament que hi ha al nostre bisbat, però al mateix 
temps d’una gran unitat, i és que tots tenim el desig 
de fer que Crist sigui conegut i viscut.

I per aconseguir-ho ens caldrà trobar un llenguatge 
més entenedor, que faci recuperar a l’Església la 
claror que ve de la glòria de Déu i que no perdi la 
radicalitat de l’evangeli. Perquè la nostra força es  tro-
ba en el que prediquem, i prediquem el Crist mort i 
ressuscitat. Aquesta és la novetat de l’Església. Una 
Església que es fa nova quan és ella mateixa, quan 
viu, cada dia, de la Paraula de Déu, de l’Eucaristia, del 
servei als més pobres i de la força de l’Esperit. És 
nova quan és capaç de tornar una vegada i una altra 
a la seva font, que és el Crist.
Per tot això, seria bonic que aquells que heu par-
ticipat en la fase sinodal a la parròquia, i desitgeu 
participar a la clausura d’aquesta fase a la Catedral,  
ens ho féssiu saber, per veure si ens podem distribuir 
en diferents vehicles i anar-hi junts.
Serà un signe de Sinodalitat!

ESCLETXES Una nova Església
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE VI 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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Diumenge passat, 15 de maig, al Col·legi La Presentació 
d’Arenys de Mar, i amb el lema «Estimeu-vos com jo us 
he estimat» (Jn 13, 34), va celebrar-se el final de curs dels 
nens i nenes de la catequesi de les nostres parròquies de 
Sant Martí i de Santa Maria.
Va ser una trobada festiva, amb la presència d’uns cent 
vint assistents, en què infants, familiars i catequistes van 
compartir eucaristia, taula i jocs per cloure un nou curs 
catequètic a les nostres comunitats. Gràcies a tots!

CATEQUESI:
TROBADA
FINAL
DE CURS



  
       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 23 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 24 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 27 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 28 (20 h): Pel poble.
Diumenge 29: 9 h Maria Carmen i Pere Rossell.
Joan Aurich Rigau. Francisco Boix Torrent.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Adela Torrent Torrent, d’Arenys de Munt, als 89 anys.
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

· 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 “PASQUA DEL MALALT”
Vos que, a la vora del camí de la vida,
veieu els meus dolors i els meus sofriments
i ple de pietat i compassió
m’acolliu amb les vostres mans,
plenes de tendresa i dolcesa,
i em porteu suaument,
ajudeu-me a sentir-vos a prop meu!
Cuideu-me amb el vostre amor misericordiós,
vesseu el vostre vi sobre les meves ferides,
santifiqueu-me amb la força del vostre Sant Oli,
consoleu-me amb el vostre afectuós consol
que Vos mateix sabeu donar,
i quan torneu en el darrer dia,
pagueu per nosaltres el que us devem!
Oh, Crist, el meu Bon Samarità, mai us separeu de mi!

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 412,85 €.

     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 24 (18.45 h): Josep Montmany i Vidal.
Dimecres 25 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 26 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 27 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 28 (18.45 h):
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.
Elies de la Guardia Vives (aniversari).
Catalina Fàbregas Borrell. Fernando Missé Majó.
Remei Missé Majó. Josep Missé Torras.
Anna Majó Riera.
Diumenge 29: 10 h Pere Massagué i Filomena Miquel.
12.15 h Per la vila.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Glòria Gorina Gibert, de Terrassa, als 66 anys.
Catalina Pérez Vilar, de Huércal-Overa (Almeria), als 90 
anys. Que el Senyor els  aculli a la vida eterna, i ompli 
de pau i esperança els familiars i amics.

· VISITA MENSUAL AL RETAULE
Recordeu que cada últim dissabte de cada mes  podeu 
gaudir d’una visita guiada al nostre retaule barroc. És a 
les  11 h del matí i no cal reserva prèvia. Per tant, la 
propera cita és dissabte que ve, 28 de maig.

· 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”.

· 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: 388 €.

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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