
Benvolguts, el proper dimecres 29 de juny celebra-
rem, a Arenys de Mar, la coneguda com a Festa de la 
Bota, que es correspon amb la festa del 336è ani-
versari de la consagració o dedicació del nostre tem-
ple parroquial. És, doncs, un moment ben bonic per 
mirar quines són les nostres arrels i recordar aquell 
dia en el que a la nostra vila es va consagrar aquest 
meravellós temple, i que significava la culminació de 
l’esforç d’una comunitat creient per convertir-lo en el 
signe visible de la fe d’un poble que es posava con-
fiadament en les mans de Déu.
Avui, al segle XXI, fer memòria d’aquella data ens 
recorda també a tots nosaltres  que tenim l’enorme 
tasca i responsabilitat de continuar fent que el nostre 
temple parroquial sigui una referència enmig del nos-
tre poble. Una referència que passa, certament, per 
posar en valor la seva arquitectura, la bellesa del seu 
retaule i tota l’expressió cultural i artística que hi ha 
present en ella. Expressions que ja formen part de la 
nostra identitat. Però, al mateix temps, expressions 
que no tindrien cap mena de sentit si no fos per la fe 
de la comunitat que hi celebra. Perquè tot el que 
significa aquest temple només es pot entendre des de 
la vocació d’universalitat de la fe cristiana, que és la 
vocació a fer present el missatge de Jesús, en la cul-

tura de cada moment i de cada lloc, per continuar fent 
que la bona nova del Crist Ressuscitat sigui la llum 
que il·lumini els camins del nostre món.
Si el nostre temple fos només un museu, seria un far 
sense llum. Però si el nostre temple és el lloc on hi 
sentim el caliu d’una comunitat de fe, aleshores 
aquest far tornarà a ser la llum que necessita la nostra 
vila. Que la Crema de la Bota sigui, doncs, el moment 
de celebrar, com a comunitat, que volem ser una llum 
brillant de fe enmig d’Arenys de Mar. Bona festa!

PREPARAR LES LLUMENETES
El mateix dimecres 29 de juny, un grup dirigit per 
la M. Teresa Bisbal, a partir de les 17 h de la tarda, 
es trobaran al temple parroquial per anar posant a 
les reixes que envolten el temple les espelmes, 
fanalets, plantes i flors que anireu portant.
Us convidem, doncs, a fer llumenetes (fanalets  i 
altres formes), ben boniques, amb els vostres fills  i 
filles per poder fer una festa ben lluïda. Porteu-les 
a l’església la mateixa tarda, i sentim-nos-hi tots  
convidats. Així, després de la pregària, quan seran 
il·luminats a l’exterior, sabrem que Arenys de Mar 
continua essent una comunitat viva.

ESCLETXES La consagració del temple
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XIII DURANT L’ANY / 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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       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 27 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 28 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 1 (18.30 h):
Ànimes del Purgatori. Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Dissabte 2 (20 h):
Joaquim Rossell Rosell (aniversari).
Diumenge 3:
9 h Difunts família Valls-Macià.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Josep Terrats  Vergés, d’Arenys  de Munt, 
als  91 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i 
ompli de pau i esperança els familiars i amics.

· PREGUEM JUNTS
Gràcies, Senyor, perquè ens convides a fer camí.
Ens recordes que cal un equipatge lleuger,
desprès de coses innecessàries
que bloquegen els sentits i impedeixen al cor
de viure de manera austera i lliure, per poder,
així, respondre diligents al servei dels altres.
Ens cal no posar excuses, ni justificacions
per ajornar el que esperes de nosaltres.
Que no ens quedem ancorats
en les nostàlgies del passat,
ni somiant camins que no són teus.
Gràcies, Senyor, perquè ens regales la teva força,
que és empeny a seguir caminant
amb joia cap al teu encontre.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària “Dia de la  Caritat” del diu-
menge passat: 652,12 €. Moltes gràcies!
+ Diumenge vinent, primer diumenge de mes, col·lecta 
extraordinària per a les obres del temple.

     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 28 (18.45 h): Per la vila.
Dimecres 29 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 30 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 1 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 2 (18.45 h): Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Diumenge 3: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Josep Coll Colomé i Maria Abadal Castañé.

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
A la nostra Parròquia, divendres que ve, dia 1 de juliol, 
primer divendres de mes, celebrarem l’Adoració Euca-
rística, després de la missa vespertina i fins a les 20 h.

· ANIVERSARI DE LA CONSAGRACIÓ DEL TEMPLE
Dimecres que ve, 29 de juny, vigília de Sant Marçal, 
amb motiu dels 336 anys  de la dedicació de la  nostra 
església parroquial, us convidem als actes següents:
A les 21.30 h, al temple, pregària i commemoració 
dels orígens de les llumenetes i la crema de la bota.

Tot seguit, a les 22 h, a la plaça de l’església, encesa 
de les llumenetes i crema de la bota.
Recordeu de portar els vostres fanalets i llumenetes.

· INSCRIPCIONS SANT ROC 2022
Del 24 de juny al 24 de juliol, els  noies  i noies que vul-
guin fer de macips  i macipes ja poden inscriure’s 
telemàticament a la pàgina web del Patronat de Sant 
Roc (macips.cat). L’únic requisit per ser macip o maci-
pa és tenir més de 16 anys.

· VISITES RETAULE ESTIU 2022
A partir d’ara, cada dissabte d’estiu, a les 11 h, podeu 
gaudir de les  visites guiades al nostre retaule. A peu 
d’onades, submergiu-vos en l’esplendor del barroc!

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària “Dia de la Caritat” del diu-
menge passat: 935 €. Moltes gràcies!
+ Diumenge vinent, primer diumenge de mes, col·lecta 
extraordinària per a les obres del temple.

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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