
Benvolguts, avui és la festa de la Santíssima Trinitat, 
que només es pot entendre si ho fem des de l’Amor 
profund dels qui tenen el do de la fe. Per això, més 
que voler entendre què significa que Déu és un i tres a 
la vegada, el que necessitem és fer sentir als nostres 
fills la presència d’un Déu que és un Pare bo, que ens 
ha enviat a Jesús, el seu Fill, per mostrar-nos el camí 
de la Salvació i que ens ha promès l’Esperit Sant que 
ens donarà la força per dur a terme la nostra missió. 
Això és la catequesi. Per això, el que cal és que els 
nostres fills aprenguin a començar el dia fent-se el 
senyal de la creu. El que cal és que els nostres fills 
hagin rebut el baptisme en el nom del Pare, del Fill i 
de l’Esperit Sant. El que cal és que els nostres  fills 
vinguin a la catequesi per conèixer qui era Jesús i per 
aprendre a resar el Pare Nostre. El que cal és que els 
nostres fills rebin el sagrament de la confirmació per 
rebre en plenitud l’Esperit Sant promès.

Això, benvolguts, és el que és necessari d’entendre el 
dia de la Santíssima Trinitat.
Per tot plegat, volem donar gràcies, de veritat, a tots 
aquells que ens heu confiat els vostres fills i filles a la 
catequesi parroquial. El grup de dotze que es pre-
paren per rebre la confirmació, i als qui han rebut les 
primeres comunions aquest últim mes: set la van 
rebre a Arenys de Munt, i trenta-sis  que s’han format 
per rebre-la a Arenys de Mar. Un grup que, a més, han 
descobert que l’eucaristia vol dir estimar a Déu i als 
germans, i per això han fet un donatiu per enviar a la 
missió de Dapaong (Togo) amb un import de 1.100 €.
Gràcies, doncs, a tots, i us convidem, ja des d’ara, a 
pensar en inscriure els vostres fills  i filles el curs que 
ve a la catequesi. La parròquia està sempre a la 
vostra disposició per orientar-vos i ajudar-vos a trobar 
la millor manera de formar els infants i joves en la fe.

ESCLETXES La Trinitat i la catequesi
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
LA SANTÍSSIMA TRINITAT / 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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Enguany, tal com es va programar, es va dur a terme amb 
completa normalitat, i amb bon temps, aquest pelegri-
natge arenyenc a Montserrat, en la seva 73a edició, del 27 
al 31 del passat mes de maig. Un centenar de romeus hi 
van participar, amb més gent sobretot el diumenge, que 
s’hi va afegir un autocar de l’Esplai del Jubilat Verge del 
Remei d’Arenys de Munt. Aquest cop, la romeria també 
ha pogut comptar amb l’acompanyament del nostre rec-
tor, Mn. Joan Soler.

73a ROMERIA
PARROQUIAL
D’ARENYS
DE MUNT A
MONTSERRAT



  
       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 13 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 14 (18.30 h):
Maria Crous (aniversari).
Divendres 17 (18.30 h): Ànimes del Purgatori.
Dissabte 18 (20 h):
Antoni Rovira Parellada. Maria Horta Cruañas.
Diumenge 19:
9 h Pel poble.
11 h Confrares difunts del Roser.

· AMONESTACIONS
Preparen el seu casament:
Antoni Puig Lifona amb Aroa Fernández Martínez, els 
dos residents a Arenys de Munt.
Emmanuel Raphäel Lemonnier amb Alicia Sánchez Mo-
rales, els dos residents a Arenys de Munt.

· TROBADA CONJUNTA DELS CONSELLS
Aquest diumenge 12 de juny, a  les  19 h, i a Arenys de 
Mar, es  durà a terme una trobada conjunta dels 
Consells Pastorals  i Econòmics  de les nostres 
comunitats  d’Arenys de Munt i de Mar per avaluar el 
curs pastoral i marcar les línies per al curs vinent. 

· CORPUS 2022
El diumenge vinent, 19 de juny, celebrarem la festivitat 
de Corpus, i volem anar-la recuperant amb més  força 
a les nostres parròquies.      
Així, a  Arenys de Munt, ho celebrarem solemnement 
amb catifes i processó el diumenge al matí, a les 11 h. 

 · COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària per a les  obres  del temple 
«Arreglar volta entrada principal» del diumenge passat: 
626,79 €. Amb aquest import el projecte d’aquestes 
obres queda assolit. Moltes gràcies!
+ Diumenge que ve, ‘Dia de la Caritat’, col·lecta extra-
ordinària per a Càritas Parroquial. 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 14 (18.45 h):
Esposos Maria Verdura i Francesc Aresté.
Dimecres 15 (18.45 h): Francisco Bertran Catà.
Dijous 16 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 17 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 18 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Diumenge 19: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Difunts família Tanganelli-Colomer.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Queralt Torrent Peña, filla de Xavier i Cleofe.
Mery Luz Sala Roig, filla de Roser.
Anaís Duarte Ramírez, filla de Francisco Osmar i Mirta.
Neo Carameli Salazar, fill de Ramon i Eva Maria.
Defuncions:
Enric Puig Tarrés, de Vallgorguina, als 91 anys.
Isabel García Silva, de Guillena (Sevilla), als 91 anys.
Bàrbara Torrella Rementol, d’ací, als 75 anys.
Mercè Malagelada Hostench, de Girona, als 89 anys.

· FESTA DE SANT ANTONI DE PÀDUA
Aquesta dilluns  que ve, 13 de juny, festa de Sant Anto-
ni de Pàdua als Caputxins d’Arenys de Mar:
A les 18.30 h, presentació de l’audiovisual “Pelegri-
natge a Terra Santa”, a càrrec de Josep Roig, i a les 
19.30 h, celebració de la missa de sant Antoni i repar-
tició dels pans beneïts.

· DIA DEL CORPUS
El dissabte 18 de juny, a les  18.45 h, missa solemne de 
Corpus, concelebrada conjuntament entre el convent i 
la parròquia. Serà predicada per fra Cinto Duran, 
caputxí, i acabarà amb la processó del Sant Sagra-
ment i amb l’exposició del Santíssim al manifestador  
per fer una vetlla d’adoració després de la missa. El 
diumenge 19 estarà exposat de 9 a 9.45 h i de 11 a 12 
h i, després de la missa, es traurà solemnement.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària per a obres del diumenge 
passat: 645 €. Pendent: 32.253,06 €. Moltes gràcies!
+ Diumenge que ve, ‘Dia de la Caritat’, col·lecta extra-
ordinària per a Càritas Parroquial. 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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