
Benvolguts, us compartim un fragment de la bonica 

homilia que va pronunciar enguany el P. Joan M. 

Mayol, rector del Santuari del Monestir de Montserrat, 

en l’ocasió de la festa de Sant Roc d’Arenys de Mar:

«La vida i la fe cristiana formen una mateixa realitat 

relligada per l’amor; aquest és el principi de tot. Per 

això al Nou Testament se’ns convida a estimar sense 

prejudicis excloents i pressupòsits oberts. Perquè no 

sabem mai qui tenim al davant de veritat; perquè més 

enllà de l’exterior que es  mostra, el poderós que es fa 

valdre, o la caricatura a la que podem reduir qualsevol 

persona, hi ha sempre un ésser estimat per Déu, una 

persona per la qual Crist ha donat amb goig la seva 

vida i el seu Esperit. La llei ens parla de drets i de 

llibertats, la fe de principis  i de prioritats. La fraternitat 

universal n’és un, i acollir  és el seu verb integrador. 

Acollir és  una aventura no sempre còmode o oportuna 

però sempre ens ofereix la possibilitat de viure més a 

fons el millor de nosaltres mateixos. En l’acolliment es 

manifesta allò que de gran valor hi ha o que manca en 

la nostra vida. A sant Roc, la mort dels pares el feu 

pensar en el valor, gran però efímer, del temps present 

i canvià el rumb còmode de la seva vida embarcant-

se en la aventura del pelegrinatge; remant mar enllà, 

sortint de la seva zona de confort, hi descobrí, justa-

ment en la pandèmia de la pesta negra del seu temps, 

el sentit profund de la fraternitat. I la compassió el 

dugué a persistir, malgrat els perills  i les  dificultats, en 

la fortalesa d’amor. Com a pelegrí que cercava l’au-

tenticitat de la vida, hi trobà el seu sentit més potent, 

capaç d’omplir el cor més agosarat: ser un altre Crist 

per als  altres; i sentint-se així, com Jesús, germà de 

tots els homes, trobà la raó profunda de viure: estimar 

sense prejudicis i amb pressupòsits oberts».

ESCLETXES Ressò de Sant Roc
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XXI 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 Jean Baptiste Bedouma Kamman
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VESPRES DE LA MARE DE DÉU
Recuperant la normalitat d’edicions anteriors, el di-
lluns 15 d’agost, solemnitat de l’Assumpció de la 
Mare de Déu, al santuari de Lourdes de Sobirans 
d’Arenys de Munt, va celebrar-se el res de les ves-
pres solemnes d’aquesta festa mariana.
L’acte va començar amb el res del Sant Rosari, 
seguit del res de les vespres, i va finalitzar amb la 
tradicional Corona Poètica a la Verge.



  
       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 i divendres, a les 6 de la tarda.

· INTENCIONS DE LA SETMANA

Dilluns 22 i dimarts 23 (18.30 h): Pel poble.

Divendres 26 (18.30 h):

Barthélemy Lare Bartche (3r aniversari).

Dissabte 27 (20 h):

Josep Torrent. Rosa Torrent. Martí Torrent.

Diumenge 28: 9 h Maria Carmen i Pere Rossell.

Joan Aurich Rigau. Francisco Boix Torrent.

11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Defuncions:

Mercedes Sola Guirado, de Bacares (Almería), als  96 

anys. Josefa Archelós Domingo, de Mataró, als 89 

anys. Preguem per elles i encomanem-les al Senyor.

· COL·LECTES Col·lecta del diumenge i de la festa de 

l’Assumpció de la Mare de Déu: 608 €.

CATEQUESI ARENYS DE MUNT I ARENYS DE MAR

INSCRIPCIONS CURS 2022-2023

Les inscripcions seran del dimarts 13 al divendres 16 

de setembre, de 17 a 18 h.

· Arenys de Munt:

Al Casalet Parroquial (carrer Borrell, 6).

· Arenys de Mar:

Als locals de la catequesi parroquial “El Casa-

let” (Riera Bisbe Pol, 71-73). Tots els nens i nenes 

s’hauran d’inscriure aquí, encara que facin la cate-

quesi al Col·legi La Presentació o al Convent dels 

Caputxins. 

La catequesi començarà la setmana del 3 d’octubre.

Un cop tinguem fetes  les inscripcions, us anunciarem 

el dia de la primera reunió de mares i pares.

Ben aviat publicarem i farem difusió del cartell i del fu-

lletó informatiu de la catequesi d’aquest proper curs.

     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 23 (18.45 h): Pepita Sellés i Rosa Sellés.

Rosa Campañà, Rosa Bargalló i Rosa Alegre.

Dimecres 24 (18.45 h): Maria Teresa Carbó Ferrer.

Mari Carmen López Cenicacelaya. Esposos Francisco 

Vila i Assumpció Roset. Esposos Salvador Barangé 

Corbera i Maria Salvañà Planas. Maria Arans. Jaume 

Gras Xiberta. José Muñoz Benítez. Francisco Dayas 

Ródenas. Jordi Vilahú Freixas.

Dijous 25 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres 26 (18.45 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 27 (18.45 h): Andreu Bertran. Esposos  Joan 

Bertran i Maria Niell. Esposos  Francesc Fita i Josefa 

Salicrú. Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas 

Clavell. Esposos Josep Valls Cascante i Isabel Cosso 

Santos i família. Esposos  Francesc Fàbregas i de Caralt 

i Montserrat Clavell i Borràs  i família. Esposos Carles 

Botey i Agell i Mercè Font Riopedre. Antoni Doy Solé 

(6è aniversari).

Diumenge 28: 10 h Andreu Guri i Sala.

12.15 h Difunts  família Carbó-Ferrer. Difunts  família 

Genís-Freixas. Difunts família Gorchs-Jaurés. Difunts 

família  Campeny-Riballo. Esposos Amadeu Blanchart 

Cailla i Rosa Maria Daniel Dotras. Esposos Enrique Cat 

i Rita Fernández. Esposos Salvador Grau i Teresa 

Escursell. Mossèn Josep Martín “Mn. Pepe”.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Defuncions:

Antonio Bellsolell Julià, d’Arenys de Mar, als  82 anys. 

María Teresa Valcárcel Castro, de la Corunya, als  89 

anys. Lorenzo Antón Pastor, de Santa Cruz de Moya 

(Cuenca), als 84 anys. María Josefa Aragón Rodríguez, 

de Carrión de los Céspedes (Sevilla), als 81 anys.

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

i esperança els familiars i amics.

· COL·LECTES

Col·lecta extraordinària per a obres «Arreglar dos 

teulats  de la primera crugia del temple» del diumenge i 

de la festa de l’Assumpció de la Mare de Déu: 1.305 €.

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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