
Avui donem la paraula a Mn. Prosper, que s’acomiada 
de tots  nosaltres  a les  misses  d’aquest cap de 
setmana. Ell torna a Dapaong (Togo) el 18 d’agost, pe-
rò hem volgut aprofitar de fer el comiat unes  setmanes 
abans, perquè així tindrà temps  de dir adeu a totes  les 
persones  que heu estat importants  per a ell durant 
aquests tres anys.
Benvolguts parroquians i parroquianes,
És amb el cor ple d’emoció que us adreço aquestes 
paraules. Una emoció del temps del comiat i de 
l’adeu a aquells amb qui he viscut i estimat durant 
aquests tres anys, en què aquest mal de la covid-19 
que, per una banda, ens va obligar a mantenir les 
normes de restriccions socials i, per altra banda, ens 
va ensenyar a viure millor la solidaritat humana. Sí, 
aquest amor solidari i fraternal el vaig viure entre 
vosaltres. Efectivament, com més passaven els dies, 
més aprenia a través de vosaltres els hàbits que 
corresponen al teixit social mediterrani. Així que em 

vau ensenyar a sentir-me com a casa meva essent a 
la vostra terra catalana. Tot el que he viscut amb vo-
saltres, i entre vosaltres, em fa repetir aquesta paraula 
de l’apòstol Pere a l’evangeli de la Transfiguració: 
«que és bo viure aquí...».
Sí, m’hagués agradat quedar-me amb vosaltres per 
seguir aprenent de vosaltres  i sobretot per consolidar 
el que he après. Però tots entenem que l’Àfrica, en 
general, i el Togo, en particular, segueix sent més que 
mai una terra de missió. Doncs, és també necessari 
que marxi així, a la missió pastoral que el meu bisbe 
em demana.
Me’n vaig carregat del que he rebut i après de tots 
vosaltres, per compartir-ho amb aquells  amb qui 
treballaré. Per tot això, us dono de tot cor un sincer 
agraïment. Estic orgullós de vosaltres, i de veritat us 
guardo ja des d’ara en molt bons records.
Us trobaré molt a faltar! Infinites gràcies, adeu-siau i 
fins una altra ocasió, si Déu vol!

ESCLETXES De tot cor
per Mn. Prosper Lare Bartche

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XVII 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 MARE DE DÉU DEL CARME
Dissabte passat, 16 de juliol, a les escales de la Pau 
del port d’Arenys de Mar, i amb fe i devoció cap a la 
patrona de la gent de la mar, novament va celebrar-se 
la festa de la Mare de Déu del Carme.
Aquell vespre, ben participadament, es va viure la 
diada amb una pregària mariana, la tradicional pro-
cessó de barques i una sardinada popular.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 25 (18.30 h): Júlia Roura Sala.
Salvador Riera Colomer. Jaume Puig Rifà.
Dimarts 26 i divendres 29 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 30 (20 h): Pel poble.
Diumenge 31:
9 h Maria Carmen i Pere Rossell. Jaume Puig Rifà.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Blasa Ruiz Martínez, de Cirujales del Río (Sòria), als 78 
anys. Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

· NOTA
Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  
a l’adreça arenysvp@gmail.com.

· 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 Vallejo, caputxí.
Dates: 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.

· PREGUEM JUNTS
Et donem gràcies, Senyor Jesucrist,
perquè l’Apòstol sant Jaume és testimoni
de saber escoltar la teva veu,
de seguir-te com a deixeble fidel 
i de donar-se totalment a la causa de l’Evangeli
fins a vessa la seva sang.
Que en tot el que fem, Senyor Jesús, 
ens mogui la fidelitat a tu i al teu Evangeli.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 415,27 €.
+ Avui, col·lecta especial per al Togo. 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 26 (18.45 h):
Jaume Gras i Xiberta. Mn. Jaume Fàbregas Iglesias.
Dimecres 27 (18.45 h):
Giorgio Grassi. Nella Belli. Teresa Gairalt Raspall.
Dijous 28 (18.45 h):
Mn. Josep Rigau Moner. Mn. Gaietà Valldolitx Bayer.
Fra Prudenci de Pomar de Cinca.
Divendres 29 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 30 (18.45 h):
Elvira Campmajó Terris. Giuseppina Palmieri.
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.
Diumenge 31:
10 h Andreu Guri i Sala. 12.15 h Per la vila.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Meritxell Rivera Mejía, filla de Marcelo i Katherine.
Felicitats, i benvinguda a la colla dels amics de Jesús. 

Defuncions:
Josep Abad Aguiló, d’Arenys de Mar, als 89 anys.
Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics.

· MEMÒRIA DELS NOSTRES MÀRTIRS
Dijous  que ve, dia 28, a la nostra Parròquia de Santa 
Maria, farem memòria del nostre rector, Mn. Josep 
Rigau Moner, del nostre vicari, Mn. Gaietà Valldolitx 
Bayer, i de fra Prudenci de Pomar de Cinca, frare 
caputxí, que foren morts durant la Guerra Civil, ara fa 
vuitanta-sis anys. La seva memòria ens  ha d’ajudar a 
recordar que no hem de deixar d’escoltar el cor de 
l’altre, que hem de veure en l’altre un germà.

· XARXES
Podeu seguir-nos al Facebook “Parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 507,40 €.
+ Avui, col·lecta especial per al Togo. 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, 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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