
Benvolguts, aquest diumenge és la festa del Corpus, 
una festa preciosa que situa la presència real de 
Jesús al centre de la nostra celebració. Presència real 
en l’eucaristia, que representarem de manera solemne 
amb la processó i l’adoració del Sant Sagrament, i 
amb les boniques catifes que haurem preparat per 
dignificar el pas del Senyor. Però també presència real 
de Jesús en el més pobre, a través del diumenge de 
Caritas amb la col·lecta destinada a ells.

Per això, germans, crec que seria el moment oportú 
per recuperar, de nou, la nostra identitat cristiana. Una 
identitat que ens fa dir que el diumenge és essencial a 

la nostra vida. Una identitat que ens fa dir que no 
podem viure sense l’eucaristia. Però també una 
identitat que ens fa adonar que així com l’eucaristia 
és sagrada, també ho és el vulnerable, el feble, el 
refugiat, el qui hem deixat als  marges del camí. I és 
sagrat perquè ell també, independentment dels 
camins que hagi pres en la seva vida, és imatge de 
Déu, tabernacle de l’Esperit, membre del Crist.
Participem, doncs, en aquesta festa del corpus dels 
dos altars, el de l’eucaristia i el del servei, els dos 
llocs privilegiats on trobareu a Jesús.
Bona festa de Corpus!

ESCLETXES La nostra identitat
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
EL COS I LA SANG DE CRIST / 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
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DIA MUNDIAL DELS REFUGIATS
Aquest diumenge de Corpus també coincideix, al nostre 
poble d’Arenys de Munt, aquesta gran festa pels 
refugiats. És una festa per recordar-nos, a tots, la 
importància de l’hospitalitat. En el quadern del mes 
d’abril de Cristianisme i Justícia, editat pels jesuïtes, i 
titulat «Hospitalitat sí, hospitalitat sempre», ens recorden 
la dada esfereïdora següent: «Més de tres milions de 
persones ja han hagut de fugir d’Ucraïna a causa del 
conflicte armat. Les estimacions de la Comissió Europea 
són de fins a 6,5 milions de persones les que es veuran 
obligades a sortir del país, a banda dels desplaçats 
interns. És la crisi humanitària més important a Europa 
des de la Segona Guerra Mundial. Però la crisi és global. 
El darrer informe publicat per l’ACNUR (l’Agència de les 
Nacions Unides per als refugiats) va publicar que l’any 
2021 hi havia 92 milions de refugiats, sol·licitants d’asil, 
desplaçats interns, de vegades a causa de guerres, però 
també, i cada cop més, per conseqüències de les catàs-
trofes climàtiques. La perspectiva es descoratjadora i 
això ens ha de commoure i ens ha de moure a actuar». 
La pregunta és sempre la mateixa: Què faria Jesús en 
aquesta situació? Doncs, vés i fes el mateix.



  
       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 20 (18.30 h): Pel poble.

Dimarts 21 (18.30 h): Pel poble.

Divendres 24 (18.30 h): Ànimes del Purgatori.
Difunts família Llado-Saurí.

Dissabte 25 (20 h): Paquita Roca Gaspart.
Joan Aurich Rigau. Francisco Boix Torrent.
Àngela Torrent Barri (aniversari). Antonio Colomer Cot.
Lluís Canaleta Valentí. Lis Salvà Cadellans. 

Diumenge 26: 9 h Difunts família Closa-Macià.
Maria Carmen i Pere Rossell.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Defuncions:
Conxita Fernández Bosch, d’Arenys de Munt, als  64 
anys. Preguem per ella i encomanem-la  al Senyor.

· TROBADA CONJUNTA DELS CONSELLS

Diumenge passat, 12 de juny, al Casalet d’Arenys  de 
Mar, es va dur a terme la trobada conjunta dels 
Consells Pastorals i Econòmics de les nostres comu-
nitats d’Arenys de Munt i de Mar. Aquesta reunió de 
treball va servir per avaluar el curs  pastoral i marcar les 
línies per al curs vinent i, alhora, també va ser un en-
contre de germanor ben profitós i plaent.

· COL·LECTES

+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 507,72 €.
+ Avui, ‘Dia de la Caritat’, col·lecta extraordinària 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 21 (18.45 h): Lluís de Prats Goday.
Lluís Torm Olsina i Maria Elies Elies.

Dimecres 22 (18.45 h): Jaume Martí i Dolors Canals.

Dijous 23 (18.45 h):
Maria Dolors Vergés Ribas (aniv.) i Antoni Doy Auladell.

Divendres 24 (18.45 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 25 (18.45 h):
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.

Diumenge 26: 10 h Emili Orra Tapias.
Esposos Amàlia Arnó i Joan Julià. 
Esposos Assumpció Pascual i Joaquim Mir.
Juanita Julià Arnó (aniversari).

12.15 h Difunts família Salbanyà-Filbà.
Difunts família Benet-Cantó.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Baptismes:

Erika Gómez Conesa, filla de Fernando i Vanesa. 
Felicitats, i benvinguda a la colla dels amics de Jesús.

Defuncions:
Albert Giralt Surroca, de Barcelona, als 40 anys.
Que el Senyor l’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 vinent, 25 de juny.

· XARXES

- Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 

Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  
a l’adreça arenysvp@gmail.com.
- I també podeu seguir l’actualitat de la nostra comu-
nitat a la pàgina de Facebook “Parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 500 €.
+ Avui, ‘Dia de la Caritat’, col·lecta extraordinària 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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