
Benvolguts, acabem aquests itineraris que ens ha 
proposat la plenària de la Conferència Episcopal per 
treballar durant els anys 2021-2025 amb el quart 
itinerari, que han titulat: «La presència missionera en 
l’espai públic».
Un itinerari que és la conclusió de tots els altres, 
perquè l’objectiu final del despertar de la nostra fe no 
és per sentir-nos bé amb nosaltres mateixos, sinó per 
sentir-nos enviats a predicar el que creiem. Ens cal, 
individualment i comunitàriament, prendre un compro-
mís seriós de transformació social segons el projecte 
de Regne predicat per Jesús, i al mateix temps, 
aprendre a donar testimoni de la nostra fe davant 
d’aquells que no coneixen el Crist.
I afegeix el document: «L’evangelització és una font 
d’alliberament i de promoció de la dignitat de la 
persona que té en la “cultura del trobament” la clau 
d’aproximació a al realitat. El compromís transfor-
mador de la realitat és inherent a tota l’Església. Tota 
persona batejada, sigui quina sigui la seva vocació, 

viu la missió des de l’eclesialitat i des de la secu-
laritat». I això és important d’entendre-ho, perquè no 
podem separar la nostra vida en dos àmbits diferents: 
l’església i el món. Jo soc cristià a l’interior de la meva 
església, però també soc cristià a l’interior del meu 
entorn social. Per això, la vocació laical es viu, 
sobretot, en la vida pública, perquè així com per al 
monjo, la seva vocació es viu en el seu convent, per al 
laic, el seu convent és el món. I és en virtut del nostre 
baptisme que ens hem convertit en deixebles missio-
ners.
Si volem una veritable nova evangelització, cal que 
tots els  membres del Poble de Déu s’hi impliquin, 
perquè afegeix el document: «Tot cristià és missioner 
en la mesura que s’ha trobat amb l’amor de Déu en 
Jesucrist, per això ja no diem que som “deixebles” i 
“missioners”, sinó que som sempre “deixebles mis-
sioners”». Som-hi doncs, perquè com deia el poeta: 
«Tot està per fer i tot és possible» bo i afegint: «Amb 
l’ajuda de Déu».

ESCLETXES Deixebles missioners
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XXVI 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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MAGNÍFIC CONCERT DEL TRIO 
BARROC DEL CÀFÈ
El dissabte 18 de setembre, més de 150 persones 
van omplir el temple parroquial de Santa Maria 
d’Arenys de Mar per gaudir de l’excel·lent inter-
pretació del Trio Barroc del Cafè (Joan Vives, flauta 
de bec; Mireia Ruiz, clavecí; i Daniel Regincós, 
violoncel barroc). Un concert de gran qualitat que va 
fer un recorregut per la música instrumental 
d’església dels segles XVI a XVIII amb peces de 
diferents autors.
A l’inici d’aquest acte, a benefici de la de restau-
ració del temple, Mn. Joan Soler, rector, i Javier 
Pérez, arquitecte, van adreçar unes paraules 
d’agraïment i  d’explicació de l’estat actual de les 
obres i de les actuacions que s’han de dur a terme 
ben aviat (teulats de l’entrada principal).
Una vegada més, moltes gràcies a tothom! 



  
       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 27 (18.30 h): Miquel Masramon.
Dimarts 28 (18.30 h): Celebració de la Paraula.
Divendres 1 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer, Xavier Colomer Matas.
Montserrat Lladó Saurí (3r aniversari).
Per les ànimes del Purgatori.
Dissabte 2 (20 h): Difunts família Lladó-Saurí.
Diumenge 3: 9 h Pel poble.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes: Bianca Saldañà Dotras, filla de Luis i Joana.
Felicitats, i benvinguda a la colla dels amics de Jesús.
Defuncions: Valentina Feliu Ramírez, de Calella, als  92 
anys. Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER
El proper diumenge 3, primer diumenge d’octubre, 
celebrarem la festa de la Mare de Déu del Roser, 
essent la diada de la Confraria de la Mare de Déu del 
Roser. A la missa de les  11 h ho celebrarem amb 
solemnitat i al final amb el cant dels goigs. Recordem 
que tots els  confrares del Roser podran fer la seva 
aportació anual al cancell del temple. Tothom que 
desitgi apuntar-se a la Confraria del Roser ho pot dir 
directament al despatx parroquial, personalment o per 
correu electrònic a arenysmuntparroquia@gmail.com.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 409,34 €.
+ 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: 1.997,20 €. 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 28 (18.45 h):
Fernando Missé Majó (5è aniversari).
Dimecres 29 (18.45 h):
Miquel Ribugent Massuet. Dolors Queralt Antic.
Miquel Vila Caba. Xavi Regàs Pons (1r aniversari).
Pels difunts Javier i Dolors. Difunts fam. Miró-Buixadé.

Dijous 30 (18.45 h): Difunts família Monge-Serra.
Divendres 1 (18.45 h):
Per les ànimes del Purgatori. Pels fidels difunts.
Dissabte 2 (18.45 h): Per les ànimes del Purgatori.
Esposos Francesc Fita Marull i Josefa Salicrú Vila.

Diumenge 3: 10 h Francisco Riquelme Guerrero.
12.15 h Francisco Guillén Aragoncillo.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Héctor Larrosa Pérez, fill de Jorge i Beatriz.
Felicitats, i benvingut a la colla dels amics de Jesús.

Defuncions:
Camil Mas Pelegrí, d’Arenys de Mar, als 90 anys.
Josep Maria Morató Más, d’Arenys de Mar, als 93 anys.
Que el Senyor els aculli a  la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics.

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
A la nostra Parròquia, divendres que ve, 1 d’octubre, 
primer divendres de mes, celebrarem l’Adoració Euca-
rística, després de la missa vespertina i fins a les 20 h.

· CONTINUEN LES VISITES AL RETAULE
Cada dissabte d’octubre, a les 11 h, visites guiades al 
retaule. Preu: 2 €. No cal inscripció prèvia. Punt de tro-
bada: portal del carrer de l’Església. Us hi animeu?

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 535 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a obres.
«Reparacions estructurals del Casal Parroquial».
Import pendent: 1.071,89 €. 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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