
Benvolguts, al llarg de tot aquest primer trimestre, 
l’Església es trobarà immersa en un Esperit Sinodal. 
Com ens recordava l’arquebisbe de Tarragona, Mons. 
Joan Planellas, «aquest esperit sinodal vol dir  saber-
nos escoltar els uns als  altres i tots a l’escolta de 
l’Esperit Sant, per permetre que aquesta manera de 
viure vagi calant a les diverses Esglésies particulars». 
Perquè, en definitiva, aquest és el desig d’aquest 
sínode que s’ha convocat sota el títol “Comunió, 
Participació i Missió”, el desig de permetre a l’Esglé-
sia de fer una posada al dia, i fer-ho amb tot el Poble 
de Déu, poble de batejats. De tal manera que, com 
ens diu el document preparatori: «caminant junts, i 
junts reflexionant sobre el camí recorregut, l’Església 
podrà aprendre, a partir del que anirà experimentant, 
quins són els processos que poden ajudar-la a viure la 
comunió, a realitzar la participació i a obrir-se a la 
missió. El nostre “caminar junts”, en efecte, és el que 
millor realitza i manifesta la naturalesa de l’Església 
com a Poble de Déu pelegrí i missioner.
I aquest treball es farà en tres fases diferents, una 
primera fase diocesana, una altra de continental i una 

darrera d’universal. Aquest sínode, començarà de 
manera solemne aquest diumenge a Roma, i diumen-
ge que ve a cada Església particular. Al nostre bisbat, 
estem tots convidats a participar a l’obertura del 
Sínode a la Catedral de Girona, amb una xerrada 
que ens farà el Dr. Salvador Pié, diumenge 17 
d’octubre, a les 17 h,  seguida d’una eucaristia amb 
tot el Poble de Déu reunit. Seria bo que nosaltres, 
com a parròquies, també anéssim participant en 
aquests actes diocesans. I és  que aquestes trobades 
ens ajudaran a experimentar la comunió amb les 
altres parròquies del nostre bisbat, i així, sentir-nos 
acompanyats en les nostres alegries i en les nostres 
tristeses, per saber-nos, tots, membres del mateix 
Poble de Déu que fa camí a Girona.
Per això estaria bé que alguns de vosaltres us 
poguéssiu organitzar fent algun cotxe per anar cap a 
Girona. Seria una manera molt efectiva de mostrar 
que no som un grup d’individus aïllats  que participem 
de l’eucaristia dominical, sinó que som una comunitat 
viva que es construeix al voltant de l’eucaristia domi-
nical.

ESCLETXES El sínode de la Sinodalitat (I) - Començament
per Mn. Joan Soler i Ribas
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FESTA DE LA MARE DE DÉU 
DEL ROSER
Diumenge passat, 3 d’octubre, primer diu-
menge d’octubre, els feligresos de la 
parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt 
van celebrar 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, amb l’assistència de 
nombrosos fidells, es va dur a terme aquesta 
solemnitat tan nostrada i, evidentment, amb 
el cant final dels tradicionals goigs.



  
       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

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

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 11 (18.30 h):
Francisca Roig. Maria del Remei Garcés. Eulàlia Roig.
Maria Roig. Salvador Roura. Francisca Giró.
Jaume Garcés. Jaume Alsina i família.
Dimarts 12 (18.30 h): Pel poble.
Divendres  15 (18.30 h): Joan Roura Anglada (2n aniver-
sari). Per les ànimes del Purgatori. 
Dissabte 16 (20 h): Difunts família Pascual-Artero.
Diumenge 17:
9 h Joaquima i Maria Miró Teys.
11 h Joan Roura Anglada. Confrares difunts del Roser.

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

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI
Aquest diumenge, 10 d’octubre, celebrem la festa de 
la Mare de Déu del Remei. A la missa de les  11 h hi 
participen dues  entitats, L’Esplai dels Jubilats Verge 
del Remei i l’Associació de Puntaires Verge del Remei, 
tot venerant la seva patrona i pregant per les seves 
associacions i pels seus socis difunts.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
El proper dilluns  18 d’octubre podrem participar a la 
pregària en comunitat de Taizé, al temple parroquial, 
després de la missa, a les 7 h de la tarda.

· COL·LECTA
Col·lecta extraordinària per a les  obres del temple 
«Teulat de la sagristia i les canalitzacions» del diumen-
ge passat: 594,30 €.
Import pendent: 1.402,90 €. 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 12 (18.45 h): A la Verge del Pilar.
Filomena Miquel Saurí. Pilar Ferrer del Castillo.
Dimecres 13 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 14 (18.45 h): Josep Maria Saurí (aniversari).
Divendres 15 (18.45 h):
Maria Teresa Pons Ramon. Pels fidels difunts.
Dissabte 16 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Diumenge 17: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Maria Teresa Carbó Ferrer.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Bienvenida Fuentes Barrau, de Bonansa (Osca), als 93 
anys. Emília Ribas  Recolons, de Caldes  d’Estrac, als 97 
anys. Josep Maria Claramunt Busquets, de Sabadell, 
als  74 anys. Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i 
ompli de pau i esperança els familiars i amics.

En aquestes  darreres  setmanes hem celebrat els  fune-
rals  per: M. Dolores  Salas Caudevilla (74), Fina Llovera 
Riu (75) i Matilde Blanco Rodríguez (94).
Descansin en la pau del Senyor.
Casaments:
Jordi Verdura Bou amb Melina Castro Herrera, els dos 
d’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 extraordinària per a obres  «Reparacions es-
tructurals del Casal Parroquial» del diumenge passat: 
725 €. Import pendent: 346,89 €. 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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