
Benvolguts, avui és la festa de la Pentecosta, una 
festa preciosa que posa l’accent, de nou, en l’Esperit 
Sant. Un Esperit que demana a les nostres comu-
nitats de sortir de les seves comoditats, de perdre les 
pors que ens paralitzen i mirar el món on hem estat 
enviats per poder-hi predicar amb humilitat, però 
també amb convicció, el Crist Ressuscitat. Aquest és 
el sentit últim de la nostra Església.

I com fer-ho? Doncs, us convido, de veritat, a llegir-
vos la síntesi diocesana del Sínode sobre la Sino-
dalitat que es va presentar diumenge passat a la 
Catedral. Llegiu-lo. Comenteu-lo en els  grups de la 
parròquia. Comenteu-lo amb les vostres  famílies i 
amics. Comenteu-lo en ambients d’Església i en am-
bients que no són creients. I aleshores, sense cap por, 
mireu en què hi esteu d’acord i en què no hi esteu 
d’acord, i feu sentir la vostra veu per construir junts 
l’Església del futur, l’Església que vol l’Esperit Sant. I 

repeteixo, que ningú tingui por a fer escoltar la seva 
veu, encara que pugui semblar que va contracorrent, 
perquè com diu el número vuit, parlant de l’actuació 
del mateix Esperit de Pentecosta: «En molts grups 
s’ha pogut veure que l’aportació senzilla d’algú, mino-
ritària, esdevenia acceptada per altres que potser no 
l’havien percebut. A vegades ens podem deixar dur 
pel que diu una majoria i donem aquesta intuïció com 
la millor, però no podem obviar que, en ocasions, 
l’Esperit s’obre camí a partir d’escletxes més humils i 
minoritàries que sense soroll li serveixen per obrir-se 
pas lluminosament».

Som-hi, doncs, perquè tenim molt per fer, i l’evange-
lització del món d’avui continua sent una tasca apas-
sionant, i necessita de cristians convençuts. Fem-ho 
tot invocant l’Esperit Sant: «Veniu, Esperit Sant, om-
pliu el cor dels vostres fidels; i enceneu en ells el foc 
del vostre amor».

ESCLETXES Veniu, Esperit Sant!
per Mn. Joan Soler i Ribas
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CATIFES DE CORPUS
El diumenge 19 de juny celebrarem la solemnitat de 
Corpus, i volem anar-la recuperant amb més força a les 
nostres parròquies. Així, a Arenys de Mar, celebrarem una 
missa solemne, juntament amb els Caputxins, el dissabte 
18 de juny, a les 18.45 h, al temple parroquial, on farem 
unes catifes i on hi haurà una processó i l’exposició del 
sant Sagrament, que traurem també de manera solemne 
l’endemà, a la missa dominical de les 12.15 h.       

A Arenys de Munt, també ho celebrarem solemnement 
amb catifes i processó el diumenge al matí, a les 11 h. 

Per a la realització de les catifes s’estan organitzant dos 
grups de treball. Un, a Arenys de Munt, coordinats per en 
Joan Carles Vilà i l’altre, a Arenys de Ma,r coordinats per 
l’Estanis Fors. Els interessats a participar-hi poseu-vos en 
contacte amb ells, o digueu-ho a la sagristia de la parrò-
quia, i així veurem quin dia les podem fer. Per endavant, 
gràcies per la vostra col·laboració i participació!



  
       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 6 (18.30 h): Pel poble.

Dimarts 7 (18.30 h): Pel poble.

Divendres 10 (18.30 h): Ànimes del Purgatori.

Dissabte 11 (20 h): Pel poble.

Diumenge 12: 9 h Pel poble.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Defuncions:
Dolores Valdivia Méndez, de Fuensanta de Martos (Ja-
én), als  95 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i 
ompli de pau i esperança els familiars i amics.

· 73a ROMERIA PARROQUIAL A MONTSERRAT

Per manca d’espai, la  setmana que ve publicarem la 
crònica i les fotografies  de la romeria d’enguany que 
s’acaba de dur a terme del 27 al 31 de maig.

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE

Per aquest mes de juny, el Papa Francesc encomana a 
l’Apostolat de l’Oració la següent intenció per a la 
pregària: “Preguem per les  famílies cristianes  del món 
sencer, perquè, amb gestos  concrets, visquin la  gratuï-
tat de l’amor i la santedat en la vida quotidiana”.

· COL·LECTES

+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 445,34 €.

+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria  per a les obres del temple «Arreglar volta entrada 
principal». 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 7 (18.45 h): Per la vila.
Dimecres 8 (18.45 h): Difunts família Badia-March.

Dijous 9 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 10 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 11 (18.45 h): Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Diumenge 12:
10 h Andreu Guri i Sala. 12.15 h Per la vila.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Baptismes:
Gal·la Fortuny Barris, filla de Lluís i Eisabet.
Nora Sánchez Curia, filla de Javier i Mireia.
Felicitats, i benvingudes a la colla dels amics de Jesús.

Defuncions:
Francesc Regàs Puig, d’Arenys de Mar, als 87 anys.
Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

· XARXES

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

· RETAULE BARROC: RENOVACIÓ DEL CONVENI 

Aquest dijous 2 de juny, l’Ajuntament d’Arenys  de Mar 
i la Parròquia de Santa Maria han renovat i actualitzat 
el conveni de col·laboració per facilitar les visites al 
retaule barroc de la nostra església parroquial.
D’aquesta manera, es posa al dia el conveni que es va 
acordar i signar per primera vegada el maig del 2018, i 
que ara han rubricat l’alcaldessa de la vila, Annabel 
Moreno, i el nostre rector, Mn. Joan Soler.

· PREGUEM JUNTS
Gràcies, Senyor, pel regal del teu Esperit

que està sempre amb nosaltres,

i que ens ajuda a discernir

com anar aprenent

a entendre el veritable sentit del verb estimar.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 457 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a obres «Arreglar els dos  teulats  de la pri-
mera crugia de l’església». Moltes gràcies!
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