
Benvolguts, durant aquests darrers tres anys hem 
tingut la sort de compartir la nostra vida parroquial 
amb Mn. Prosper, que és fill del bisbat de Dapaong, al 
Togo, a l’Àfrica occidental. Ara, després d’acabar els 
seus estudis  en Teologia Bíblica, i d’obtenir una nota 
d’excel·lent, amb un treball d’una gran qualitat, torna 
al seu bisbat, a l’Àfrica, per poder compartir el que ha 
estudiat amb tots els seus germans.
És cert que la seva absència ens deixa un buit, però 
també ens deixa el bon record d’haver pogut com-
partir aquests anys amb ell, ens deixa les seves 
paraules plenes de fe i d’amor a Jesús i a l’Església, i 
un bon amic que ens vindrà a saludar de tant en tant.
Per acomiadar-lo, hem decidit que les col·lectes del 
cap de setmana que ve aniran destinades a la seva 
missió al Togo, perquè pugui realitzar una millor tasca 
pastoral al servei dels més pobres.

També, a la missa de les 20 h del dissabte 23, a 
Arenys de Munt, farem el comiat oficial i acabarem 
amb un sopar compartit al costat de la rectoria, on ha 
viscut tots aquests anys. I a la missa del diumenge 
24, a les 12.15 h, a Arenys de Mar, farem també el seu 
comiat oficial, i al final de la missa, els qui vulgueu, el 
podreu saludar.

Arribada de Mn. Jean Baptiste Bedouma Kamman
Del mateix bisbat de Mn. Prosper, la setmana pas-
sada va arribar un nou vicari per a la parròquia que 
compartirà amb nosaltres la pastoral els propers 
tres anys. Es tracta de Mn. Jean Baptiste, i ve per 
a estudiar la llicència en Teologia Moral a la 
Facultat de Teologia de Barcelona. Ara ja ha 
començat per aprendre bé el català i el castellà, 
amb el desig que, ben aviat, pugui compartir amb 
nosaltres la fe que porta en el seu cor. Donem-li 
també la benvinguda ja des d’ara.

ESCLETXES El comiat de Mn. Prosper Mibe Lare Bartche
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XVI 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 Mibe Lare Bartche
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SANT ZENON 2022
Recuperant gairebé la normalitat d’anys anteriors, 
els arenyencs van celebrar novament la Festa Major 
de Sant Zenon els dies 8, 9 i 10 de juliol.
La comunitat parroquial de Santa Maria d’Arenys de 
Mar va dur a terme les litúrgies de les Completes, 
del Pregó (a càrrec de Paquita Zaragoza Bayarri), 
del cant de l’Himne a Sant Zenon, de l’Ofici Solemne 
(predicat per Mn. Joan Robé, diaca) i de la missa de 
difunts pels arenyencs traspassats el darrer any.Fo
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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 18 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 19 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 22 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 23 (20 h): Pel poble.
Diumenge 24:
9 h Difunts família Macià-Jaurés.
Joan Aurich-Rigau (1r aniversari).
Francisco Boix Torrent.
11 h Confrares difunts del Roser.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
Aquest proper dilluns, 18 de juliol, a les 7 h de la tarda, 
som tots  convidats a participar a la pregària de Taizé al 
temple parroquial.

· PREGUEM JUNTS
Senyor Jesús, et donem gràcies
perquè la teva presència al món
no ha estat només una visita ràpida:
vas venir a quedar-te a casa nostra.
Això vol dir que cada dia
t’hem d’acollir amb alegria,
t’hem d’escoltar amb cor obert,
hem de voler estar amb tu
i aprendre a ser com tu.
Ajuda’ns perquè aquest estiu
puguem dedicar més temps
a parlar, escoltar i estar al costat
de les altres persones, començant a casa.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 438,28 €.
+ Diumenge que ve, col·lecta especial per al Togo.

     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 19 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.
Dimecres 20 (18.45 h):
Josep Montmany i Vidal.
Dijous 21 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 22 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 23 (18.45 h): Elvira Campmajó Terris.
Diumenge 24:
10 h Assumpció Pascual i Joaquim Mir.
Amàlia Arnó i Joan Julià. Juanita Julià Arnó.
Edesio Javier Fernández. Enrique Castro Pisos.
Difunts família Javier-Fernández.
Difunts família Castro Pisos.
12.15 h Anna Maria Fabregà Fontrodona.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Edgar Fuentes Gómez, fill d’Oriol i Virginia.
Felicitats, i benvingut a la colla dels amics de Jesús.

Defuncions:
Enric Lloret Serradó, d’Arenys de Mar, als 86 anys.
Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics.

· VISITES AL RETAULE - ESTIU 2022
Recordeu que 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!

· 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: 815 €.
+ Diumenge que ve, col·lecta especial per al Togo.

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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