
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

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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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


SÍNTESI FASE DIOCESANA

PREPARACIÓ SÍNODE

→ Dos grans grups de treball.

a) En la trobada de la comunitat a 

l’església: 32 participants (8 homes i 

24 dones), amb una mitjana d’edat 

de 2 de menys de 25 anys, 8  de 

menys de 60 anys i la resta de més 

de 60 anys.

b) En el treball a la catequesi, en els 

grups dels més grans: 11 participants 

(4 nois i 7 noies), de 12 a 15 anys.

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

Es van fer anuncis al full  parroquial, 

a la ràdio local, a través de cartells 

repartits pel municipi, a les misses, a 

la revista del poble i també el boca-

orella.

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

Ha estat important perquè ha 

provocat una obertura de molta gent 

i la seva participació. El fet de 

participar en aquesta consulta si-

nodal, ha estat per a molts una 

experiència nova de compartir la fe 

amb d’altres persones de la comu-

nitat amb qui no parlaven d’aquests 

temes i que tenen pensaments 

diferents.

Tothom es va sentir bé, perquè 

tothom va tenir el seu moment per 

poder-se expressar, i cada opinió era 

respectada. A la gent li va agradar 

molt poder parlar de temes que no 

s’atrevia a parlar i a verbalitzar el 

seu pensament davant de gent que 

no eren del seu entorn.

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

La gent ha pres consciència que la 

nostra veu podrà ser escoltada en 

d’altres instàncies de l’església, més 

enllà del nostre àmbit parroquial. El 

fet de saber que això anirà a Girona 

i després a Roma, els ha esperonat a 

dir la seva paraula. Ha estat bonic 

entendre el concepte d’Església par-

ticular que té una paraula per dir a 

nivell d’Església universal.

S’ha obert també l’horitzó de pensar 

que és possible parlar de la fe 

obertament, d’expressar l’Església 

que volem davant d’altres cristians 

que pensen una Església diferent, i 

que s’ha pogut fer sense discutir-nos.

S’ha vist que la gent té ganes de 

parlar, de compartir, d’escoltar. Això 

ens pot ajudar de cara a noves 

dinàmiques a l’interior de la nostra 

comunitat.

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

a) Caminem junts quan acompa-

nyem a les persones del poble: per 

exemple, en els enterraments quan 

no tenen família ni amics per fer-los 

costat.

b) Caminem junts quan col·laborem 

en diversos serveis socials: als Caput-

xins d’Arenys de Mar, a Càritas 

Parroquial, a l’Escola d’adults, als 

grups de diàleg, d’interculturalitat… 

i ho fem de manera sistemàtica i 

impulsats per la nostra fe.

c) Caminem junts quan col·laborem 

amb el programa de ràdio de la Veu 

de la Parròquia i fem sentir la nostra 

veu a tots aquells que se senten co-

munitat o que se n’han allunyat.

d) Caminem junts quan acompa-

nyem a les persones grans i malaltes, 

visitant-los a casa, o a les residències, 

donant-los la comunió i donant-los 

conversa.

e) Caminem junts quan optem per 

compartir la nostra fe a través de la 

catequesis, a través dels grups de 

WhatsApp amb l’evangeli del dia i 

de reflexions cristianes.

f) Caminem junts quan el diumenge 

assistim a l’eucaristia i hi participem, 

quan trobem una estona per dialo-

gar amb els qui venen, amb els qui 

volen compartir les seves alegries i 

les seves penes.

g) Caminem junts quan fem expe-

riència de trobada amb altres par-

ròquies o quan participem a les 

formacions i recessos parroquials o 

arxiprestals.                                   →
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h) Caminem junts quan acceptem 

de formar part d’algun dels grups de 

la parròquia, per fer camí amb els 

altres: Consell parroquial, de litúr-

gia, econòmic, Vida Creixent, 

pregària de Taizé...

I també vam sentir que caminàvem 

junts:

a) Quan ens van formar a una escola 

religiosa, o quan vam estar en un 

internat o en algun grup d’Església a 

la nostra infantesa

b) Quan, com a mestres de religió, 

vam compartir la nostra experiència 

de Déu amb els més menuts en un 

espai no religiós. 

5. Quines dificultats sentim en 
aquest caminar junts?
a) A vegades hi ha molts prejudicis 

que ens impedeixen obrir-nos veri-

tablement als nostres germans i fer 

comunitat.

b) Hi ha una certa desconnexió 

entre la gent més gran i la més jove, 

que s’intenta corregir amb l’hones-

tedat i obertura dels més joves, i 

amb l’estabilitat i la tradició dels més 

grans.

c) Hi ha, moltes vegades, una falta 

de comunitat que provoca solitud. Jo 

soc creient en un àmbit no creient, 

no puc compartir amb els no cre-

ients, però tampoc amb els creients, i 

la fe es va refredant. 

6. Quins punts de vista sembla 
que han tingut major ressò?
a) Recuperar el sentit de Casa de 

Déu: importància de recuperar el 

sentit de comunitat, on cada persona 

s’hi senti veritablement com a casa i 

que tothom se senti formant part 

d’una sola Església. Fer de la nostra 

parròquia un espai acollidor i exem-

plar, obert i ple d’amor, on la gent se 

senti acollida i estimada. Tenir una 

major obertura al nostre poble.

b) Que en aquests moments de 

dificultats ens centrem en Crist i que 

ens mantinguem ferms en la fe.

c) La necessitat de formació  dels 

cristians per poder donar resposta a 

les inquietuds i dubtes del nostre 

món. Que no perdem el desig 

d’aprofundir constantment en la 

nostra fe. I que incrementem el 

nostre coneixement amb lectures i 

debats, ja sigui amb persones del 

nostre entorn més proper o de més 

allunyat.

d) Hi ha un cert recel per saber si 

aquest sínode arribarà realment a 

transformar alguna cosa i, si més no, 

si el que diem arribarà realment a 

Roma.

e) La necessitat de ser capaços de 

tenir un relat positiu sobre la nostra 

fe, de posar més èmfasi en les coses 

bones que ens passen enlloc de fixar-

nos en les negatives.

7. Quins aspectes han estat 
menys esmentats tot i ser 
interessants i dignes de tenir en 
compte?
a) Aprendre a viure l’espiritualitat 

dels petits grups.

b) Aprendre a trencar les barreres 

entre les diferents generacions.

c) Com fer la transmissió de fe a 

l’interior de les nostres famílies. El 

sentit d’un cert fracàs o angoixa per 

veure que els fills no segueixen els 

mateixos camins que els pares.

d) La multiplicitat de religions i 

d’experiències espirituals en la nos-

tra societat. Alguns retornen a 

l’Església després d’haver participat 

en altres religions.

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?
a) Revitalitzar el paper dels laics i ser 

menys clericals. Que els laics puguin 

participar més en les decisions que 

afecten a la nostra Església i recu-

perem el sentit missioner del nostre 

baptisme.

b) L’Església ha de ser més trans-

parent. En la nostra societat molta 

gent busca espiritualitat, però ho 

busca a fora de l’Església perquè no 

ens veuen a nosaltres com a testi-

monis verídics d’un coneixement 

espiritual.

c) No hem de voler ser monolítics, o 

d’una sola cara, sinó que hem 

d’entendre que la nostra Església és 

polièdrica, i hem d’aprendre a ser 

més plurals en els nostres plante-

jaments.

d) Cal que les persones més grans 

acceptin que els joves vulguin fer 

canvis en l’Església, encara que 

aquests no vagin necessàriament en 

la direcció que ells voldrien.

e) La imatge social que té la jerar-

quia és molt frustrant. Es troba a 

faltar una Església més oberta, més 

participativa i menys tancada en les 

seves normes.

f) Revisar i repensar quin és el paper 

de la dona a l’Església.

h) Revisar i repensar el tipus de 

sacerdoci i la possibilitat d’ordenar a 

homes casats.

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?
Per a molts grups ha estat una 

pregunta difícil, perquè no és fàcil 

abstreure una resposta sobre els 

passos que ens convida a fer l’Esperit 

Sant per créixer.

Amb tot, podem dir:

a) El desig de fer comunitats aco-

llidores, que siguin refugi i escalf per 

a moltes persones que senten una 

gran soledat.

b) L’Esperit ens demana de despu-

llar-nos dels prejudicis que portem a 

sobre en molts de temes intergene-

racionals.

c) L’experiència de creure en l’Espe-

rit és un acte de fe que es valora 

molt necessari de compartir.

d) Veure si a l’interior de les nostres 

famílies hem transmès una fe més 

vivencial, més plena de l’Esperit, o 

una Església més jeràrquica i més 

moralista.

e) Ens cal, en tot cas: confiar, 

escoltar més i ser més receptius, 

compartir, continuar caminant sense 

perdre l’esperança.


