
Benvolguts, un any més hem arribat a la nostra Festa 
Major d’Arenys de Mar: Sant Zenon. És la festa de tota 
la comunitat cristiana, perquè aprofitem no només per 
agrair a  Déu pel do de la fe, sinó que també aprofitem 
per a fer un triple agraïment:
El primer agraïment és per la vida de sant Zenon. Ens 
cal saber agrair que, en la persecució de Dioclecià, a 
finals  del segle III i principis del IV, hi hagués  un grup de 
soldats, encapçalat per sant Zenon, que decidissin que 
era millor seguir al Crist que a l’emperador. Que era 
millor fer el bé que el mal, encara que això comportés 
que la vida fos  molt més difícil. Un exemple a seguir 
avui en dia.
El segon agraïment és per als nostres avantpassats en 
la fe, que tot i les múltiples  dificultats històriques  que els 
hi va tocar viure, van saber mantenir viva la flama de la 
fe de la nostra comunitat fins avui. Cada festa patronal, 
doncs, es converteix en un record agraït per una història 

de seguiment al Crist per milers  d’arenyencs que ens 
han precedit i que no hauríem d’oblidar.
I finalment, el tercer agraïment, i el més gran, és  a la 
nostra comunitat cristiana. Perquè la festa patronal és la 
festa d’una família, la dels  catòlics d’Arenys de Mar, que 
obrim les portes  de la nostra església a tota la vila, per 
explicar-los  que som feliços de creure i que som feliços 
d’explicar la nostra decisió, lliure, de ser deixebles del 
Crist.
I tot això, germans, és la nostra festa patronal.
Agraïment a Déu, al nostre patró, als nostres  avant-
passats en la fe i a tots els germans que avui fan camí 
amb nosaltres en el seguiment de Jesús. No hi faltem, 
doncs, en aquesta eucaristia i mostrem, una vegada 
més, que continuem sent una comunitat viva amb 
ganes d’encarar el futur plens d’esperança.
Que sant Zenon ens hi ajudi!
Honor i Gloria a sant Zenon!

ESCLETXES El sant màrtir de plata
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XIV 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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FESTA DE LA CONSAGRACIÓ
Aquest dimecres 29  de juny, un any més, i ja en van 
336, des del 1686, els arenyencs vam celebrar la 
dedicació del nostre temple, l’església parroquial de 
Santa Maria d’Arenys de Mar.

Una commemoració consuetudinària molt nostrada 
i participada amb pregària, representació històrica 
dels orígens de la festa, encesa de les llumenetes i 
crema de la bota.F
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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 4 (18.30 h): Pel poble.

Dimarts 5 (18.30 h): Xavier Costa. Manel Costa.
Difunts família Valls-Macià.

Divendres 8 (18.30 h): Ànimes del Purgatori.

Dissabte 9 (20 h): Pel poble.

Diumenge 10:

9 h Pel poble. 11 h Confrares difunts del Roser.

· SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE - ESTIU 2022

Exercicis espirituals  a Sant Martí del Montnegre: una 
setmana de pregària i fraternitat enmig de la natura. 
Acompanyant: Fra Josep Manuel Vallejó, caputxí. 
Dates: del 24 al 30 de juliol / del 31 de juliol al 6 
d’agost. Preu: 170 € (inclou estada i menjar).
Contacte: Fra Josep Manuel. Tel. 93 416 18 12.
Correu electrònic: conselldelaics@caputxins.cat

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE

Per aquest mes de juliol del 2022, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent intenció 
per a la pregària: “Preguem pels  ancians que repre-
senten les arrels  i la memòria d’un poble, perquè la 
seva experiència i saviesa ajudi els  més joves a mirar 
cap al futur amb esperança i responsabilitat”.

· NOTA

Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 

Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  
a l’adreça arenysvp@gmail.com. 

· COL·LECTES

+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 490,69 €.

+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria  per a les  obres  del temple. Nou projecte: «Primera 
part reparació altar santa Cecília», amb un import de 
586,85 €. 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 5 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.

Dimecres 6 (18.45 h): Francesc Bertran Isart.

Dijous 7 (18.45 h): Esposos Mateu Planiol i Pepita Moré. 
Joan Recolons Noguera (24è aniversari).

Divendres 8 (18.45 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 9, Ofici de Sant Zenon (20 h):

Zenon Abadal Borrell. Esposos Benet Maimí Fané i Ma-
ria  Pou Marlet. Joaquima Pou Carreras. Xavier Maimí 
Miró. Pepita Sellés i Rosa Sellés. Joan Recolons i Fran-
cisco Guillén. Manuel Viada Colom (aniversari). Pere 
Massaguer Campins. Pilar Ferrer del Castillo.

Diumenge 10:
10 h Per la vila. 12.15 h Missa de Difunts.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Defuncions:
Pedro Luis Pedrero Beltrán, de Calañas (Huelva), als  64 
anys. Josep Valls Fajarnés, d’Arenys  de Mar, als 84 
anys. Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

· ACTES DE LA FESTA MAJOR DE SANT ZENON

- Divendres 8 de juliol, a les  13 h, repicada general de 
campanes anunciant la solemnitat de Sant Zenon.

- Divendres  8 de juliol, a les  22 h, res de la pregària de 
Completes  i Pregó de l’Himne a càrrec de Paquita 
Zaragoza Bayarri.

- Divendres 8 de juliol, a les  22.30 h, Cant de l’Himne a 
Sant Zenon (lletra: J. Draper - música: X. Maimí).

- Dissabte 9 de juliol, a les  20 h, Ofici solemne en 
honor a Sant Zenon. Hi predicarà l’homilia Mn. Joan 
Robé, secretari particular de Mons. Francesc Pardo 
(a.c.s.) i delegat de la Pastoral de Santuaris i Pelegri-
natges del Bisbat de Girona.

- Diumenge 10 de juliol, a les  12.15 h, Missa de Difunts 
en record dels arenyencs traspassats el darrer any.

· COL·LECTES

+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 517 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a obres «Arreglar els  dos teulats de la prime-
ra crugia del temple». Pendent: 32.253,06 €. 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, 71-73, 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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