
Benvolguts, avui és la solemnitat de l’Ascensió i 
m’agradaria compartir amb vosaltres una bonica 
reflexió del Papa Benet XVI. Ens deia: «El caràcter 
històric del misteri de la resurrecció de l’Ascensió del 
Senyor ens ajuda a reconèixer i a comprendre que 
l’Església no ha nascut per suplir l’absència de Jesús, 
sinó que troba el seu sentit i la seva missió en la 
presència permanent, tot i que invisible, de Jesús, 
que actua amb la força de l’Esperit Sant». Amb altres 
paraules, el que Benet XVI ens  comunicava era que la 
missió de l’Església no era la missió trista dels qui 
predicaven una mort, sinó la missió alegre dels qui 
prediquem una resurrecció, una ascensió i una vingu-
da de l’Esperit Sant.

I, justament, perquè vivim aquesta alegria i aquesta 
esperança en la presència del Crist enmig nostre, 
l’Església universal ha organitzat el Sínode sobre la 

Sinodalitat que també vam treballar a les nostres 
parròquies. Avui en trobareu, en un full adjunt, les 
síntesis que han elaborat els  Consells Pastorals, a qui 
cal agrair, una vegada més, el servei desinteressat 
que fan per a tota la comunitat, i que us serviran per 
veure quins són els  anhels que portem en el nostre 
cor. I aquest diumenge, a la Catedral de Girona, 
escoltarem les síntesis  de tots els  treballs que s’han 
fet arreu del bisbat i que us farem arribar la setmana 
vinent.

Es tracta també d’un moment d’Ascensió, perquè 
aquesta nostra Església, tan sacsejada per les difi-
cultats del moment, atura el pas i mira cap al futur, 
renovada i il·lusionada, per mostrar que la nostra 
esperança no es troba en mans dels homes, que 
poden fallar, sinó en les mans de Déu que no ens 
abandonarà mai.

ESCLETXES La missió alegre
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
ASCENSIÓ DEL SENYOR / C
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MARIA, LA NOSTRA AMIGA
Maria del somriure, guanyadora de la por.
Maria de l’esperança en el mar de la vida.
Maria de l’aurora de Déu en la nostra nit.
Ensenya’ns a descobrir Déu.
Maria dels pobres.
Mare rica en bondat.
Maria dels que sofreixen.
Mare de l’alegria.
Maria dels malalts.
Mare de la salut.
Maria dels humils.
Ensenya’ns a conversar  amb Déu.
Maria dels nostres dubtes per camins de silenci.
Maria de les nostres morts portadores de vida.

Maria de les nostres lluites en solitud i fe.

Ensenya’ns a desvetllar Déu.
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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 30 i dimarts 31 (18.30 h): Pel poble.

Divendres 3 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Ànimes del Purgatori. 

Dissabte 4 (20 h): Pel poble.

Diumenge 5: 9 h Carme Mollfulleda (aniversari).
Climent Colomer Colomer.
11 h Confrares difunts del Roser.

· 73a ROMERIA A MONTSERRAT

Tal com es  va projectar, aquest cap de setmana i fins 
dimarts, hi ha un bon grup d’arenyencs (un centenar 
de romeus i un autocar de l’Esplai dels  Jubilats  el 
diumenge) a Montserrat, en la 73a Romeria Parro-
quial. Portem-los en la pregària i que preguin per la 
nostra parròquia als peus de la Moreneta, de la qual 
enguany es compleixen 75 anys de la seva entronit-
zació.

· PREGÀRIA  DEL SÍNODE 2021-2023

Som davant vostre, Esperit Sant,

reunits en el vostre nom. 

Només vós podeu guiar-nos,

fer-vos casa en els nostres cors; 

Ensenyeu-nos el camí que hem de seguir

i com l’hem de seguir.

Som febles i pecadors;

no deixeu promoure el desordre.

No deixeu que la ignorància

ens porti pel camí equivocat 

ni que la parcialitat influeixi en les nostres accions.

Que trobem en vós la nostra unitat perquè puguem

caminar junts cap a la vida eterna i no ens apartem

del camí de la veritat i del que és correcte.

· COL·LECTES

+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 452,52 €.

+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lecta 
extraordinària per a les obres del temple. 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 31 (18.45 h):
Francisco Guillén Aragoncillo (3r aniversari).

Dimecres 1 (18.45 h):
Difunts família Badia-March.

Dijous 2 (18.45 h):
Ketty Cabañas Llobet (9è aniversari).
Carlos Gironès Mateu (4t aniversari).

Divendres 3 (18.45 h):
Cristina Fané Otín (2n aniversari). Pels fidels.

Dissabte 4 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Diumenge 5:
10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Per la vila.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Baptismes:
Amanda Abreu Villar, filla de Roberto i Jordina.
Felicitats, i benvinguda a la colla dels amics de Jesús!

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA

A la nostra Parròquia, divendres que ve, dia  3 de juny, 
primer divendres de mes, celebrarem l’Adoració Euca-
rística, després de la missa vespertina i fins a les 20 h.

· XARXES

Podeu seguir l’actualitat de la nostra comunitat a la 
pàgina de Facebook “Parròquia de Santa Maria 
d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· 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).

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 410 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a les obres del temple. 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, 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

mailto:arenysmuntparroquia@gmail.com
mailto:arenysmuntparroquia@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/parroquiasantamariaarenysdemar/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/parroquiasantamariaarenysdemar/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/ParroqArenys
https://twitter.com/ParroqArenys


El mes de desembre del 2021, a 

l’església parroquial de Santa Maria 

d’Arenys de Mar, es van reunir 

diversos grups per parlar del Sínode. 

També es van reunir altres grups al 

convent dels Caputxins d’Arenys de 

Mar. En total van ser uns dotze 

grups sinodals, les opinions dels 

quals es fan avinents en el resum 

següent. La participació va ser acti-

va, il·lusionada i molt raonada.

1. Què s’ha fet per involucrar al 
màxim nombre de persones en el 
procés i arribar als allunyats?

Anuncis al full parroquial, ràdio 

local, cartell a l’entrada de l’esglé-

sia, xarxes socials i boca-orella.

2. Què ha estat el més signifi-
catiu de tota l’experiència de la 
consulta?

Es valora molt positivament el fet de 

consultar a les “bases” per traslla-

dar la seva opinió i elevar-la a les 

jerarquies de l’Església. També es 

valora molt positivament que la gent 

hagi tingut una interrelació oberta 

amb altres persones de la comunitat, 

sortint de la seva zona de confort.

3. Quines perspectives o nous 
horitzons s’han obert?

Com a conseqüència d’aquesta 

consulta oberta s’ha constatat que 

els participants han trobat un camí 

per fer sentir la seva veu a instàn-

cies que fins aquest moment no s’hi 

arribava.

4. Quines experiències tenim de 
“caminar junts” a la nostra 
comunitat?

De les moltes experiències tingudes 

en les diferents activitats dins la 

comunitat, s’ha evidenciat que ens 

han enriquit i han fet sentir-nos més 

pròxims a Déu. La comunitat ens 

acull i ens fa sentir vius dins d’ella.

5. Quines dificultats sentim en 
aquest “caminar junts”?

L’individualisme i la manca de 

formació cristiana dificulta el cami-

nar junts. Donar diferents respostes 

a un mateix problema, que moltes 

vegades ens trobem dins l’Església, 

dificulta l’acostament a aquest cami-

nar.

D’altra banda, la por a manifestar 

públicament la nostra fe davant una 

societat altament laica i que ho fa 

evident sense por, també ho difi-

culta.

6. Quins punts de vista sembla 
que han tingut més ressò?

Dins aquest punt ens sembla impor-

tant remarcar que en general s’ha 

valorat molt positivament el  sentir-se 

part d’una comunitat viva. També 

s’ha fet evident el dubte de què 

aquest moviment sinodal assoleixi els 

objectius que té previstos.

7. Quins aspectes han estat 
menys esmentats tot i ser 
interessants i dignes a tenir en 
compte?

La forma d’acceptar i acollir les 

diferents opinions dins del si de la 

família cristiana.

La manca de sensibilitat envers els 

membres d’altres cultures religioses 

que s’apropen i es volen integrar.

La manca d’estratègia comunicativa 

de l’església.

8. Què s’ha dit sobre les àrees en 
les quals l’Església necessita 
sanació i conversió en la seva 
vida, actituds, estructures i pràc-
tiques?

El paper de la dona en els aspectes 

més rellevants (jerarquia, culte...).

Revisió del celibat obligatori.

Donar més importància als laics dins 

les decisions eclesials.

L’Església hauria de tenir un aggior-

namento.

Es troba a faltar humilitat en reco-

nèixer errors.

9. De quina manera l’Esperit 
Sant està convidant la nostra 
Església local a créixer en la 
Sinodalitat. Quins passos s’hau-
rien de donar?

L’Esperit Sant ens aporta la força, la 

gràcia, la fe, i ens guia a trobar les 

decisions adequades en cada mo-

ment. Com a cristians hem de saber 

sentir aquesta força interior, reco-

nèixer-la i deixar-nos guiar.
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