
Benvolguts, els bisbes reunits en plenària a la 
Conferència Episcopal Espanyola van donar unes 
orientacions pastorals per als  anys 2021–2025, que 
s’aniran treballant i desenvolupant als diferents 
bisbats en els propers cursos. Amb tot, he cregut 
convenient aturar-me en la presentació que fan sobre 
els quatre itineraris preferents en les nostres accions 
pastorals, que desenvoluparem breument en les 
properes setmanes, i que ens haurien de permetre de 
fer una revisió de la nostra pastoral parroquial per 
ajudar-nos a reflexionar sobre què hem de canviar per 
poder fer arribar el missatge de Crist a l’home 
contemporani. Són quatre itineraris que no són 
exclusius, sinó complementaris. Això vol dir que els 
quatre haurien de funcionar correctament a les nos-
tres parròquies.
El primer itinerari és la recuperació del primer anunci, 
o sigui, no tenir por a fer una manifestació explícita de 
la nostra fe a aquells que no coneixen el Crist.
El segon itinerari són els processos formatius. Ado-
nar-nos que la progressiva identificació personal amb 
el Crist ens condueix a anar donant forma a tota la 

nostra vida, configurant-nos amb Ell.
El tercer itinerari és l’acompanyament. Es tractaria 
d’obrir processos d’acollida de persones que, fent 
camins personals de recerca de Déu, desitgen vincu-
lar-se més fortament a l’Església.
I el quart itinerari és la presència missionera en l’espai 
públic, que ens ha d’ajudar a prendre un compromís 
seriós de transformació social segons el projecte de 
Regne predicat per Jesús, i al mateix temps, que ens 
servís per donar testimoni de fe davant d’aquells que 
no coneixen el Crist.
En definitiva, aquests quatre itineraris ens haurien de 
servir per veure no només si les nostres parròquies 
són evangelitzadores en la seva estructura, sinó 
també de veure si nosaltres, els seus membres, ho 
som. Perquè com ens ho havia dit moltes vegades el 
Papa Benet XVI «mentre parlem de la fe des de la 
burocràcia i l’oficialitat dels nostres organismes i no 
ho fem des del cor i des de l’Esperit, continuarà l’èxo-
de de moltes persones que marxen de l’Església».
Som-hi, doncs, perquè el moment és apassionant i 
necessitem veritables cristians per dur-ho a terme.

ESCLETXES Fidels a l’enviament missioner
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XXI DURANT L’ANY / B
Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt
Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar
Arxiprestat del Maresme - Bisbat de Girona
Rector: Mn. Joan Soler i Ribas
Adscrits: Mn. Prosper Lare Bartche,                                    
Mn. Elies Ferrer i Borrell i Mn. Josep Martín i Mejías
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VESPRES DE LA MARE DE DÉU
Aquest 15 d’agost, per l’alt  risc d’incendi, la cele-
bració de les Vespres de la Mare de Déu a Lourdes 
de Sobirans finalment va emplaçar-se a l’església  
parroquial de Sant Martí d’Arenys de Munt.
Així, una seixantena de persones van congregar-se 
per fer aquesta tradicional trobada mariana amb el 
res del Sant Rosari, les Vespres solemnes i la Coro-
na poètica a la Verge. (Fotografies: M. Teresa Missé)



  
       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

· RÉS DEL SANT ROSARI
Dilluns, dimarts i divendres, a les 6 de la tarda.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 23 i dimarts 24 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 27 (18.30 h):
Per les ànimes del Purgatori.
Barthélémy Lare Bartche (2n aniversari).
Dissabte 28 (20 h): Joan Aurich Rigau.
Diumenge 29: 9 h Maria Carmen i Pere Rossell.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.
Narcís Tarrés Casanovas (4t aniversari).

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Ramon Marín Reigal, de Tomelloso (Ciudad Real), als 
89 anys. Preguem per ell i encomanem-lo a la miseri-
còrdia del Senyor.
Casaments:
Francisco Martínez Calero amb Dani-Aurelia Anghel, els 
dos residents a Arenys de Munt. Moltes felicitats!

· CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
Des de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat 
es recorda que el dissabte 4 de setembre, a la Basílica 
de Montserrat, a les  11 h del matí, se celebrarà la Mis-
sa Solemne en sufragi dels Confrares difunts.
I a continuació, els actes següents: 
13.30 h –  Dinar de germanor (el preu és de 12 €).
16 h – Conferència: “Una auca de pedra: els capitells 
de la sala capitular del monestir de Montserrat”, a càr-
rec del G. Jordi Puigdevall.
Si esteu interessats a venir-hi, teniu de temps per fer la 
reserva fins  al diumenge 29 d’agost als  tel. 93 795 13 
56 / 669 619 569 (M.Teresa Missé).
Si el grup és nombrós  es farà un autocar.

· COL·LECTA
Col·lecta del diumenge passat: 467,82 €
(dels quals 22,45 € han estat recollits a la capella 
domiciliària de la Sagrada Família).

     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 24 (18.45 h):
Rosa Alegre. Rosa Campañà. Rosa Bargalló.
Dimecres 25 (18.45 h): Enric Mollfulleda Borrell.
Dijous 26 (18.45 h):
Marvin López Estrada (1r aniversari).
Divendres 27 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 28 (18.45 h):
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.
Esposos  Josep Valls Cascante i Maria Isabel Cosso 
Santos. Esposos  Francesc Fàbregas i de Caralt i Mont-
serrat Clavell Borràs. Esposos Carles Botey Agell i 
Mercè Font Riopedre. Andreu Bertran Niell. 
Esposos Joan Bertran i Maria Niell.
Esposos Francesc Fita i Josefa Salicrú.
Diumenge 29:
10 h Ignasi i Albert. 12.15 h Difunts família Carbó-
Ferrer. Difunts família Genís-Freixas. Difunts  família 
Gorch-Jaurés. Difunts família Campeny-Riballo.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Isabel Lemós Llao, d’Avilés (Astúries), als 95 anys.
María Campillo Gómez, de Toreno (León), als 91 anys.
Que el Senyor les aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics.

Casaments:
Andreu Rossell Ferran amb Sara Graciela Olarte Sierra, 
els dos residents a Arenys de Mar. Moltes felicitats!

· 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·LECTA
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 573 €.

Parròquia de Sant Martí - Plaça de l’Església, 2 - Arenys de Munt - Tel. 679 55 34 66
Despatx parroquial: cada divendres, de 16 a 18 h, o a hores convingudes - correu-e: arenysmuntparroquia@gmail.com
Parròquia de Santa Maria - Església, 24 - Arenys de Mar - 679 55 34 66 - Despatx: cada 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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