
Benvolguts, continuem amb el nostre recorregut 
d’itineraris  de creixement de la fe, i avui ens trobem 
amb l’acompanyament.
L’acompanyament vol dir obrir processos d’acollida 
de persones que, fent camins personals de recerca de 
Déu, desitgen ser veritables deixebles del Crist i 
vincular-se més fortament a l’Església. I així, si la 
setmana passada parlàvem de la importància d’ins-
criure els vostres  fills  a la catequesi, aquest seria el 
moment de recordar-vos que la catequesi no acaba a 
la Primera Comunió ni tan sols a la Confirmació, 
perquè la formació catequètica ha de durar tota la 
vida del cristià. No pot ser que els diumenges ens 
reunim per celebrar la nostra fe persones molt capa-
citades i formades en els diferents àmbits professio-
nals, però que no haguem progressat en el nostre 
coneixement de la fe, deixant-nos sense els  recursos 
necessaris per donar raó de la nostra esperança. Per 
això és tan important l’acompanyament.
L’acompanyament vol dir que es busca una persona 

de la comunitat que hagi seguit una formació 
especial, i que ajudi als adults a donar una resposta 
als dubtes de la fe que van sortint en el nostre dia a 
dia. L’acompanyament és el lloc ideal per discernir i 
integrar, en les diferents dimensions de la nostra vida, 
el seguiment de Jesús. Si ara us preguntés: Quant fa 
que no aneu a parlar amb el mossèn o amb un 
catequista sobre qüestions de la vostra fe? Quant de 
temps fa que no agafeu un llibre de teologia contem-
porani i us deixeu interrogar pel què hi ha escrit? 
Quant de temps fa que no ens hem pres seriosament 
la nostra formació cristiana? I ja sé que, per sort, 
alguns ho aneu fent, ja sigui a la parròquia o a través 
de grups i moviments  d’església, però també sé que 
molts direu, si sou sincers: Fa massa temps!
Us convido, doncs, en aquest començament de curs, 
a no només vetllar per la catequesi i la formació dels 
vostres fills  i filles, sinó també a vetllar per la vostra 
pròpia formació.
Estem a la vostra disposició!

ESCLETXES Acompanyament i formació
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XXV 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: Mossèn Joan Soler i Ribas
Adscrits: Mossèn Prosper Lare Bartche                                    
i Mossèn Elies Ferrer i Borrell
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EL P. MANEL GASCH,
NOU ABAT DE MONTSERRAT
El P. Manel Gasch i Huriós és el nou abat del Monestir de 
Santa Maria de Montserrat, que pren el relleu al P. Josep 
Maria Soler que ha deixat el càrrec al fer els 75 anys.
La comunitat benedictina el va escollir el dimecres 15 de 
setembre com a abat i ja exerceix el govern del monestir.
De perfil social i compromès amb el món, el P. Manel 
Gasch (Barcelona, 1970) vol que el 2025, mil·lenari de la 
fundació del monestir, serveixi per apropar Montserrat i  
la vida monàstica a la societat actual.
Des de les nostres parròquies, devotes de la Mare de 
Déu de Montserrat, felicitem el nou abat i l’encoratgem 
que guiï la comunitat montserratina per camins evan-
gèlics de pau, bondat i concòrdia.



  
       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 20 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 21 (18.30 h):
Joan Coll Artigas (3r aniversari).
Divendres 24 (18.30 h):
Per les ànimes del Purgatori.
Dissabte 25 (20 h): Francisco Majó Riera.
Maria Ferran Dalmau. Enric Majó Ferran. 
Diumenge 26: 9 h Maria Carmen i Pere Rossell.
Maria Montserrat Valls Macià. Josep Maria Valls Macià.
11 h Pere Vilaró. Mercè Brecha.
Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Francisca Rossell Mensa, d’Arenys de Munt, 93 anys.
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
Aquest dilluns 20 de setembre som tots convidats  a la 
pregària de Taizé que tindrà lloc al temple parroquial a 
les 7 h de la tarda, després de la missa.
    El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant.
    Ell m’ha estat la salvació.
    En Ell confio i no tinc por, en Ell confio i no tinc por.

· VIDA CREIXENT
Aquest dilluns 20 de setembre el moviment Vida 
Creixent farà la seva trobada mensual al Casalet 
Parroquial, a 2/4 de 6h de la tarda.

· CURS DE CATEQUESI 2021 - 2022
Recordem que les inscripcions  a la catequesi parro-
quial seran aquesta setmana, del dilluns  20 al diven-
dres 24 de setembre, al Casalet Parroquial (carrer 
Borrell, 6), de 17 a 18.30 h. El curs de catequesi co-
mençarà el dijous 7 d’octubre. Vine a catequesi! 

· COL·LECTA
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 512,44 €.

     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 21 (18.45 h): Josep Saurí i Rosa Bargalló.
Difunts família Valls-Coll. Difunts família Oller-Riera.
Dimecres 22 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.
Dijous 23 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 24 (18.45 h): Germana Comí Castellà.
Miquel Maresma Ribugent (4t aniversari).
Pels fidels difunts.
Dissabte 25 (18.45 h): Esposos  Antoni Valls Cosso i 
Marta Fàbregas Clavell. Enric Mollfulleda Borrell.
Eduard Colomer Casanovas (1r aniversari).
Diumenge 26: 10 h Enrique Castro Pisos  (25è aniver-
sari). Edesio Javier Fernández. Difunts  família Javier-
Fernández. Difunts família Castro-Pisos.
12.15 h Maria Teresa Carbó Ferrer.
Esposos Josep Coll Colomer i Maria Abadal Castañé.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Salvador Ibern Sierra, fill de Marc i Jenny Alejandra.

Mia Ordóñez Sinovas, filla de Jordi i Mireia.
Felicitats, i benvinguts a la colla dels amics de Jesús.

· INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI PARROQUIAL
Del dilluns 20 al divendres 24 de setembre, de 17 a  19 
h, al Casalet (Riera Bisbe Pol, 71-73), o a l’església 
parroquial, de dimarts  a dissabte, de 9 a 13 h. També 
us  podeu inscriure als Caputxins (c. Santa Maria, 7) i al 
Col·legi La Presentació. El curs  començarà la setmana 
del 4 d’octubre. Vine a catequesi!

· RETRANSMISSIÓ DE LA MISSA A RÀDIO ARENYS
Per culpa de problemes tècnics a la nostra emissora 
municipal, aquests primers diumenges  de setembre no 
hem pogut escoltar la missa a la ràdio. Des de Ràdio 
Arenys  estan intentant arreglar-ho, i agraïm la seva 
disponibilitat i el seu desig de tornar a fer present a les 
nostres llars la missa dominical a través de la ràdio.

· COL·LECTA
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 552 €.

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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