
Benvolguts, aquest dilluns 15 d’agost i dimarts 16 

d’agost, celebrarem dues festes ben boniques: la 

festa de l’Assumpció de la Mare de Déu i la festa de 

Sant Roc. Aquestes dues festes, a més, adquireixen 

una gran significació a la parròquia de Santa Maria 

d’Arenys de Mar perquè, justament, l’Assumpció n’és 

la patrona i presideix el magnífic retaule de la nostra 

església i, la festa de Sant Roc, que l’any passat va 

ser declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional, 

amb més de dos-cents joves implicats, mostra una 

vegada més la centralitat de les nostres parròquies i 

de la fe en la construcció de les identitats dels nostres 

pobles.

Per això, us convido, a tots, a viure aquestes festes 

no només en la seva dimensió festiva i tradicional, 

sinó també en la seva dimensió de fe. M’agradaria 

que aquests dos dies, més enllà de la bellesa de 

celebrar a Maria al mig del mes d’agost, i de veure tot 

aquest jovent dels macips omplint els carrers de la 

vila, fóssim també capaços d’aturar i meditar el que 

celebrem. I, què celebrem? Doncs, celebrem, senzilla-

ment, que Déu ha complert les seves  promeses. 

Celebrem, senzillament, que Déu que estimava a la 

qui fou la Mare del Salvador, la va voler guardar en 

cos i ànima al seu costat, i celebrem que Déu, que 

estimava al seu poble, a través de Sant Roc, el va 

voler protegir de la pesta. Això és el que celebrem. 

Celebrem que Déu no s’ha oblidat de nosaltres. Fem 

el possible, doncs, per no oblidar-nos d’Ell.

Ens ho recordava, en una de les seves homilies, el P. 

Joan M. Mayol, rector del Santuari de Montserrat i qui 

ens presidirà l’eucaristia de Sant Roc: «Uns dels 

reptes de les nostres comunitats és, precisament, 

manifestar més vivament la nostra fe, per la força de 

l’Esperit, que es manifesta en l’alegria, la disponi-

bilitat, l’esperança, el bon somriure, en les ganes de 

Déu, d’il·lusió per Jesucrist i d’amor a l’Església».

No faltem, doncs, a les nostres celebracions, i bona 

festa a tots: «Complirem tots la promesa, Vós, porteu-

nos cap al Cel».
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FESTA DE SANT ROC 2022
VOT DE VILA D’ARENYS DE MAR

Dimarts 16 d’agost:

8 h: Al temple parroquial, ofrena dels macips, macipes, 
macipets i macipetes i cant dels goigs.

A continuació, cercavila dels grups pels carrers i pla-
ces de la vila.

18 h: Cercavila de gegants i macips, de la plaça de 
l’Ajuntament a la plaça de l’Església, acompanyant les 
autoritats a l’Ofici.

19  h: Ofici solemne en honor a Sant Roc i renovació 
del Vot de Vila. Presidirà el P. Joan Maria Mayol, rector 
del Santuari de Santa Maria de Montserrat.



  
       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

Divendres, a les 6 de la tarda.

· INTENCIONS DE LA SETMANA

Dilluns 15, Assumpció de la Mare de Déu:

9 h No hi ha missa.

11 h Josep Borrell Terra (aniversari). Maria Miró Teys.

Joaquima Miró Teys. Maria Crous Pimàs.

Joaquim Torrent Borrell. Maria Torrent Oms.

Maria Gaspar Mora.

Dimarts 16 (18.30 h): No hi ha missa.

Divendres 19 (18.30 h):

Joaquim Casanovas. Carmen Viader Viñolas. 

Dissabte 20 (20 h): Pel poble.

Diumenge 21:

9 h Josep Terrats Vergés.

11 h José López García (2n aniversari).

Llorenç Ribas Ibars. Raimunda Orrias Quer.

Maria Mateu. Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Casaments:

Antoni Puig Lifona amb Aroa Fernández Martínez, 

ambdós residents a Arenys de Munt. Moltes felicitats!

· CELEBRACIÓ DE LA SOLEMNITAT DE 
L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU

Se celebrarà aquest dilluns  15 d’agost, en el qual 

podrem participar a la missa de les  11 h del matí (a les 

9 h no hi haurà missa). I a  la  tarda, podrem concloure 

la celebració amb el res  de vespres  solemnes, al 

santuari de Lourdes de Sobirans, amb l’horari següent:

18.30 h - Res del Sant Rosari. 19 h - Res de Vespres.

I en acabar, la Corona Poètica a la Verge.

En cas de mesures de restricció per risc d’incendis, tot 

es farà al temple parroquial.

· COL·LECTES

+ Col·lecta extraord. «Obres Casalet per adaptar a nor-

mativa legal (Fase 1)» del diumenge passat: 576,36 €.

Import pendent: 20.148,05 €. 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

Dilluns 15, Assumpció de la Mare de Déu:

10 h Difunts família Puig-Desannicolas.

Maria Alsina Masriera (aniversari).

12.15 h Maria Assumpció Torrent Cabot.

Esposos Eusebi Girbal Prats i Joana Carós Fontanet.

Dimarts 16 (19 h), Ofici de Sant Roc:

Directius i dansaires difunts de l’Esbart Maragall.

Joaquim Bargalló. Joaquim Saurí. Joaquim Cassà.

Acció de Gràcies a Santa Anna.

Dimecres 17 (18.45 h): Difunts família Badia-March.

Dijous 18 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres 19 (18.45 h):

José Antonio de Salvador. Pels fidels difunts.

Dissabte 20 (18.45 h): Josep Montmany i Vidal.

Diumenge 21: 10 h Ignasi Marquet.

12.15 h Josep Saurí i Rosa Bargalló.

Marià Doy Vergés (18è aniversari).

· MOVIMENT PARROQUIAL

Defuncions:

Eulàlia Barris Vilanova, d’Arenys de Mar, als 90 anys. 

Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 

esperança els familiars i amics.

· GESTIONS PARROQUIALS
Per a qualsevol consulta (intencions  de misses, petició 

de partides de baptisme, etc.), a més del dia de des-

patx parroquial (cada dimecres, d’11 a 13 h), també 

podeu fer gestions  d’aquest tipus dirigint-vos directa-

ment al nostre sagristà en l’horari d’obertura del tem-

ple de dimarts a dissabte (de 9 a 13 h i de 16 a 20 h).

· XARXES

Podeu seguir-nos al Facebook “Parròquia de Santa 

Maria d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària del diumenge passat «Teu-

lats de la primera crugia de l’església»: 587 €. 

Import pendent: 21.501,06 €. 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
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