
XL Capítol Provincial dels Caputxins
Del 28 al 30 de setembre, al convent de Sarrià, a Bar-
celona, i amb les mesures sanitàries oportunes, els 
Caputxins de Catalunya i Balears van celebrar el seu 
quarantè Capítol Provincial, que va tenir com a resul-
tat la reelecció de fra Eduard Rey com a ministre 
provincial. Ara ha renovat el càrrec per tres anys més, 
juntament amb el seu consell format per fra Gil Parés 
com a vicari provincial, i fra Lluís Àngel Arrom, fra 
Jesús Romero i fra Jacint Duran com a consellers.

Jornades Europees de Patrimoni 2020
En el marc de les Jornades Europees de Patrimoni que 
es van celebrar fa una setmana, el dissabte 10 d’octu-
bre al matí i a la tarda, una seixantena de persones van 
gaudir de les visites guiades al gran retaule barroc de 
l’església parroquial de Santa Maria d’Arenys de Mar.
Amb les mesures de distància i seguretat correspo-
nents, els membres dels Amics del Retaule van oferir 
quatre presentacions expositives sobre el retaule de 
Pau Costa i la història de l’espai.

VIDA PARROQUIAL
Suplement del Full Parroquial de les parròquies de

Sant Martí d’Arenys de Munt i de Santa Maria d’Arenys de Mar (Bisbat de Girona)

Benvolguts i benvolgudes,
Avui celebrem el diumenge del Domund, el diumenge 
de les missions. I més enllà dels donatius que reco-
llirem per col·laborar amb la ingent obra missionera 
de l’Església, que tant necessaris són, també és cert 
que ens cal fer una reflexió profunda sobre el sentit 
de la missió.
Ens ho explica molt bé un dels més grans estudiosos 
de la missió que hi ha hagut, el Dr. Joan Esquerda 
Bifet: «La missió no és una idea o un projecte d’acti-
vitat, sinó l’experiència d’una trobada vivencial amb 
Crist ressuscitat que dona sentit i plenitud a la vida i a 
l’activitat missionera. De la trobada es passa a la 
missió, per una acció de l’Esperit Sant. Començar una 
missió no és, doncs, només descobrir que aquesta 
paraula significa enviament per a un anunci, sinó expe-
rimentar que el mateix Crist, que ha sigut enviat per 
evangelitzar els pobres, és el qui envia, acompanya i 
espera. Una missió que comença, pròpiament, en el 
cor de Déu, que ens ha elegit en Crist abans de la 
creació del món. Per això es la missió de Déu».

Potser, doncs, el que ens cal recuperar és una profun-
da espiritualitat missionera. Ja no es tracta de 
transmetre uns coneixements, sinó una profunda 
experiència de fe, un contacte amb el Senyor que ha 
transformat la teva vida. Es tracta d’aprendre a mirar 
de nou la realitat amb els ulls de la fe i dir, com va dir 
sant Joan Pau II: «Veig clarejar una nova època missio-
nera, que arribarà a ser un dia radiant i rica en fruits, 
si tots els cristians i, en particular, els missioners i les 
joves Esglésies responen amb generositat i santedat 
als anhels i als reptes del nostre temps». (RM 92)
I el moment és ara. Recuperem l’amor a la humanitat, 
recuperem l’amor a l’Església i lluitem, incansable-
ment, per fer present el Regne de Déu enmig del 
nostre món. Perquè això és la missió, és una vocació, 
una resposta, una passió, un entusiasme, un somni, una 
utopia. La missió és la utopia del Regne de Déu. La 
missió és una vida de fidelitat a l’Esperit Sant, deixant 
que sigui ell que guiï les nostres vides.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: AQUÍ EM TENS, ENVIA-M’HI!
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PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ D’ARENYS DE MUNT

Adreça: Plaça de l’Església, 3 - Tel. 93 793 85 63
e-mail: arenysmuntparroquia@gmail.com

Despatx parroquial:
cada divendres, de 17 a 19 h

> Rés del Rosari

Dilluns, dimarts i divendres, a les 7 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 19 (18.30 h): Intenció particular: benediccions 
per l’economia i el patrimoni familiars.
Dimarts 20 (19.30 h): Intenció particular: benediccions 
per l’economia i el patrimoni familiars.
Divendres 23 (19.30 h): Maria Àngels Díez García.
Dissabte 24 (20 h): Magdalena Torrent Barri.
Intenció particular: benediccions per l’economia i el pa-
trimoni familiars.
Diumenge 25: a les 9 h, Maria Carmen i Pere Rossell.
Roberto Covaleda (aniversari); a les 11 h, Guillem Mo-
lons. Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

> Moviment parroquial
Baptismes: Aniol Navarro Montsant, fill de Jordi Navarro 
Mercadé i de Mireia Montsant Riera.
Benvingut a la colla dels amics de Jesús!

> Pregària de Taizé
Aquest dilluns 19 d’octubre, a les 7 de la tarda, podrem 
participar a la pregària de Taizé en comunitat.

> Suspeses les Confirmacions
Per les recents normes de restriccions aprovades i vi-
gents durant les dues properes setmanes, les Confirma-
cions previstes inicialment pel divendres 23 d’octubre, 
tal com són anunciades al Full Parroquial, es posposen per 
una data encara per determinar.

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

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat:  480,69 €.

+ Avui, col·lecta extraordinària: Jornada Mundial de les 
Missions, Domund 2020. Moltes gràcies!

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D’ARENYS DE MAR

Adreça: c. de l’Església, 24 - Tel. 93 792 00 96
e-mail: arenysdemarparroquia@gmail.com

Despatx parroquial:  de dimarts a dissabte, a les 18 h,
i cada dimecres, d’11 a 13 h

> Intencions de la setmana
Dimarts 20 (18.45 h):
Josep Montmany i  Vidal.
Santiago Ferré Martí. Mª Ángeles Ferré Martí.
Antonio Corró Doménech. Santiago Ferré Pedret.
Lolita Martí Mateu. Rosa Dasca Cariteu.
Augusto Algueró Algueró.  Augusto Algueró Dasca.
Josep Saurí i Rosa Bargalló.
Dimecres 21 (18.45 h): Família Badia-March.
Filomena Miquel Saurí. Pilar Ferrer del Castillo.
Dijous 22 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 23 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 24 (18.45 h):  Manuel Fortes Aniu.
Filomena Hernández Aniu. Manolo Fortes Aniu.
Rodrigo Rangel.  Antonio Sánchez Teruel. Isabel Teruel.
Mari Carmen Hernández Vidal (1r aniversari).
Diumenge 25:
a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Maria Teresa Carbó Ferrer.
Enric Mollfulleda Borrell.  Antònia Cartes Rodríguez.
Joan Amat Rovira.

> Moviment parroquial
· Defuncions: Anna Gómez Salazar, d’Isla Cristina 
(Huelva), als 91 anys. Valentín González López, d’El 
Ronquillo (Sevilla), als 91 anys. Ana Gallardo Díaz, de 
Villafranca de los Barros (Badajoz) als 84 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics. 

> Xarxes
També podeu seguir l’actualitat de la nostra comunitat 
a la pàgina de Facebook “Parròquia de Santa Maria 
d’Arenys de Mar”.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 538 €.

+ Avui, col·lecta extraordinària: Jornada Mundial de les 
Missions, Domund 2020. Moltes gràcies!

Adscrits: Mn. Pr

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 55 

n. Prosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Borrell i

679 55 34 66

rell i Mn. Josep Martín itín i Mejías

MISSES Feiners (de dilluns a divendres) Dissabte i vigílies Diumenges i festius

Arenys de Mar - Parròquia 18.45 h (excepte dilluns) 18.45 h 10 h i 12.15 h

Caputxins (Arenys de Mar) 19.30 h 19.30 h 11 h i 19.30 h

Arenys de Munt - Parròquia 18.30 h (dilluns) - 19.30 h (dimarts i divendres) 20 h 9 h i 11 h


