
Benvolguts, avui ens  aturarem en la importància de 
recuperar el primer anunci, o sigui, no tenir por a fer una 
manifestació explícita de la nostra fe a aquells  que no 
coneixen el Crist. De fet, aquest fou el treball que es va 
fer al congrés  de laics i que ara s’ha publicat: «Comisión 
Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, Hacia un 
renovado Pentecostés. Guía de trabajo para el poscon-
greso de laicos», EDICE: Madrid, 2021.
Es tracta de fer una profunda reflexió sobre la  nostra 
identitat cristiana i adonar-nos de què la nostra proposta 
cristiana continua essent imprescindible per a la 
humanització de la  societat. Perquè el missatge de 
Jesús no és  un tresor reservat només  a les  persones 
creients, sinó que el seu missatge ha de ser compartit 
amb tothom, perquè és un missatge alliberador. Però no 
només ens hem d’acontentar en un evangeli que 
destaca per la seva dimensió de transformació social, 
sinó que també hem de ser capaços de transmetre la 
nostra fe en un llenguatge adequat al món d’avui. 
L’evangelització és la raó de ser de l’Església, i tot el que 
fem perdrà el sentit, si no podem dir que ho fem en nom 
de Jesús, el Fill de Déu, que ha donat la vida per 
nosaltres  i per la nostra salvació i que ens envia l’Esperit 

Sant. Això ho hem de poder dir sense vergonya, perquè 
és el que creiem.
Ho deia un dels  ponents d’aquest congrés de laics, el 
Dr. Xavier Morlans: «El primer anunci és  un plantejament 
que l’Església, com institució, ha d’assumir en aquesta 
situació de postcristiandat, per connectar de manera 
atractiva i creïble amb els homes i dones del nostre 
temps. Ens cal refer el lligam entre dinamisme humà i 
revelació cristiana, amb una pastoral que busqui la 
complicitat amb allò de més genuí del cor humà. I ales-
hores, podrem començar el primer anunci entès com 
aquella activitat o conjunt d’activitats que té per objectiu 
proposar el missatge nuclear de l’Evangeli a  aquells  que 
no coneixen a Jesús, a aquells que tot i haver-lo conegut 
se n’han allunyat, i a aquells que, creient que ja el 
coneixen suficientment, viuen una fe cristiana rutinària, 
amb la intenció de suscitar, en tots ells, l’interès per 
Jesucrist que pugui dur- lo a una primera adhesió o a 
una revitalització de la fe en ell».
Mirem si nosaltres  no pertanyem aquest grup dels  qui 
vivim la fe d’una manera rutinària, repensem de nou la 
nostra fe, i sortim a trobar a aquells que se n’han allu-
nyat.

ESCLETXES Recuperació del primer anunci
per Mn. Joan Soler i Ribas
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SANT ROC, VOT DE VILA
El dilluns 16 d’agost, festa de Sant Roc, novament 
va celebrar-se el Vot de Vila d’Arenys de Mar.
Així, durant tota aquella jornada es va dur a terme 
l’ofrena i el cant dels goigs del matí, la cercavila 
pels carrers i l’Ofici solemne presidit pel nostre bis-
be Francesc amb la renovació del  Vot de  Vila.
Uns dies abans, però, el 13 d’agost, al pati del 
Calisay, es va fer l’acte per celebrar que enguany la 
festa de Sant Roc ha estat declarada com a Festa 
Patrimonial d’Interès Nacional. En aquest excel·lent 
acte, que va combinar imatge, dansa, música,  
poesia i tradició, Adelaida Moya, directora general 
de Cultura Popular, va fer lliurament a Emma 
Torrentó, Administrador Gros del Patronat de Sant 
Roc, del nomenament atorgat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya.
Moltes gràcies a tots els qui any rere any fan possi-
ble la festa de Sant Roc! (Fotografies: @elsmacips)



  
       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 30 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 31 (18.30 h):
Celebració de la Paraula.
Divendres 3 (18.30 h): Per les ànimes del Purgatori.
Joan Recolons Bigorra. Maria Cucurull Colomer.
Xavier Colomer Matas. 
Dissabte 4 (20 h): Pel poble.
Diumenge 5: 9 h Pel poble.
11 h Narcís Tarrés Casanovas.
Guillem Molons Candela. Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Josep Dalmau Cid, d’Arenys de Munt, als 
81 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli 
de pau i esperança els familiars i amics.

· NOTA DE CÀRITAS PARROQUIAL
Definitivament al mes de setembre no podrem gaudir, 
per segona vegada, de la Festa dels Malalts  i de la 
Gent Gran. En el Batec del mes d’agost, ja us dèiem 
que degut a la situació de la Covid, no ho teníem gens 
clar, però ara el nostre poble ha sofert un rebrot 
important de contagis, i les persones que normalment 
participen de la festa són de molt risc. Ja portem dos 
anys seguits sense festa, i ens sap molt de greu.
Tant de bo que l’any vinent puguem reprendre-la.

Càritas Parroquial d’Arenys de Munt

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 427,85 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a les obres del temple.
«Teulat de la sagristia i les canalitzacions».
Import pendent: 2.643,17 €. Moltes 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):
Rosa Bargalló. Rosa Campañà.
Dimecres 1 (18.45 h):
Artur Saurí. Artur Saurí Bargalló.
Dijous 2 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 3 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 4 (18.45 h):
Antoni Doy Solé (5è aniversari).
Diumenge 5: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Esposos Julián Linares i Clara Benítez.

· VISITES AL RETAULE
Recordeu que cada dissabte de setembre, a  les  11 h, 
podeu gaudir d’una visita guiada al retaule barroc de la 
nostra Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar.
Preu: 2 euros. No cal inscripció prèvia. Punt de trobada: 
portal del carrer de l’Església. Us hi animeu?

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
A la nostra Parròquia, divendres que ve, 3 de setem-
bre, primer divendres de mes, celebrarem l’Adoració 
Eucarística, després de la missa i fins a les 20 h.

· CONCERT ‘TRIO BARROC DEL CAFÈ’
El dissabte 18 de setembre, a les 21 h, a la nostra 
església parroquial, podrem gaudir de la formació ‘Trio 
Barroc del Cafè’ que ens oferirà un repertori de música 
“da chiesa” instrumental. Aquest concert serà a bene-
fici de les obres de restauració del temple.
Podeu adquirir l’entrada-donatiu (10 €) anticipadament 
al temple parroquial, a Mobles Missé i a Riera Pare Fita 
núm. 1 (de 17 a 20 h). A l’avançada, moltes gràcies!

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 570 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a obres.
«Reparacions estructurals del Casal Parroquial».
Import pendent: 2.569,89 €. Moltes gràcies!

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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