
Benvolguts, aquesta tarda començarem l’etapa dio-
cesana del Sínode sobre la Sinodalitat a la nostra 
Catedral de Girona. Ja us ho comentava la setmana 
passada i hi torno a posar l’accent avui, tot parlant 
d’un dels eixos del Sínode: la Participació. Perquè 
crec, sincerament, que un dels problemes de la nostra 
Església diocesana és que massa sovint cada 
parròquia, o comunitat cristiana, ha anat fent el seu 
camí una mica independentment dels  altres. I formar 
part d’una petita comunitat és bo, perquè és  amb la 
que vaig fent camí, però ens ha faltat desenvolupar 
molt més el sentit de gran comunitat, bisbat o millor 
encara, d’Església local. Sí. Perquè nosaltres, perta-
nyem a l’Església local de Girona, i ho fem de manera 
conjunta amb més de quatre-centes comunitats  que 
també hi pertanyen. I el fet de no prendre’n cons-
ciència, ens ha provocat un cert tancament i una visió 
molt reduïda de la gran riquesa, diversitat i fortalesa 
que té la nostra Església de Girona. Si els adults 
participéssim més a les diferents trobades diocesa-
nes que es fan, si els nostre nens i nenes, nois i noies, 

participessin a les trobades amb altres joves del 
bisbat, aleshores podríem construir un marc més 
ampli amb noves relacions que tindrien com a fo-
nament la trobada personal amb Jesús. Perquè 
podem parlar molt de participar en aquest Sínode, 
provant de respondre a les grans preguntes que se’ns 
proposaran, però si després som incapaços de 
participar en la vida quotidiana del nostre bisbat de 
Girona, voldrà dir que de ben poc serviran les nostres 
paraules.
Ara que, per sort, les restriccions d’aforament s’han 
acabat i que anem recuperant la normalitat, seria 
també el moment d’anar veient quines són les troba-
des que es van organitzant a nivell del bisbat i 
participar-hi. Us puc assegurar que, en la mesura que 
sortim de les nostres parròquies i descobrim què fan 
les altres parròquies, adquirirem una mirada més 
universal i, segurament, sortirem més reforçats  en la 
nostra fe. Que l’inici d’aquest Sínode, aquesta tarda a 
Girona, sigui també l’inici d’una major participació de 
les nostres parròquies als actes diocesans.

ESCLETXES El Sínode de la Sinodalitat (II) - Participació
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XXIX 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
Vicari: Fra Edwin Paul Arulanandu
Adscrits: Mn. Prosper Lare i Mn. Elies Ferrer
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JORNADES EUROPEES
DE PATRIMONI 2021
Amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni 
d’aquest 2021, el dissabte 9 d’octubre, a la nau cen-
tral del temple parroquial de Santa Maria d’Arenys 
de Mar, una seixantena de persones van assistir a la 
interessant conferència “Pau Costa / Antoni Gaudí. 
Inspirats per la mirada”.
Aquesta xerrada va anar a càrrec de José Manuel 
Almuzara, arquitecte i especialista en Gaudí, i Glòria 
Planiol, membre dels Amics del Retaule.
L’acte va comptar també amb la interpretació mu-
sical de peces barroques, amb veu solista i instru-
ments de vent, del conjunt Camerata Campasol.
(Fotografies: Francesc Xavier Maimí)



  
       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 18 i dimarts 19 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 22 (18.30 h): Per les ànimes del Purgatori. 
Dissabte 23 (20 h): Magdalena Torrent Barri (9è aniv.).
Joan Aurich Rigau. Francisco Boix Torrent.
Diumenge 24: 9 h Pel poble.
11 h Salvador Fontbona. Maria del Remei Missé (aniv.).
Marina Roca. Joan Majó. Andreu Majó.
Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Josep Cardoner Cantallops, d’Arenys de 
Munt. Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
Aquest 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.

· CONFIRMACIONS A ARENYS DE MUNT
Dissabte que ve, 23 d’octubre,  el nostre bisbe, Mons. 
Francesc Pardo, administrarà el sagrament de la Con-
firmació a un grup de nois i noies. Serà a la missa de 
les vuit del vespre a la nostra església parroquial.

· INICIACIÓ CRISTIANA
El 26 de setembre, a la Catedral de Girona, l’arenyenc 
Eric Bravo Górriz va rebre, de mans del nostre bisbe 
Francesc, els sagraments  de la Iniciació Cristiana per a 
adults: el baptisme, la confirmació i l’eucaristia.
Portem-lo en la pregària perquè pugui ser un testimoni 
de la fe enmig dels nostres joves.

 

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 477,73 €.
+ Diumenge que ve, Jornada Mundial de les Missions, 
col·lecta extraordinària del Domund. 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 19 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 20 (18.45 h): Josep Montmany i Vidal.
Dijous 21 (18.45 h): Josep Saurí i Rosa Bargalló.
Germana Comí Castellà (1r aniversari).
Divendres 22 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 23 (18.45 h): Francisco Maimí Fané.
Manuel Fuertes Rodríguez i Filomena Hernández Gu-
tiérrez (aniversari).
Diumenge 24: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Maria Teresa Carbó Ferrer. Esposos Josep Coll 
Colomer i Maria Abadal Castañé. Jaume Amat.
Joan Amat Rovira. Difunts família Matamoros-Pujades.
Matilde Blanco (20è aniversari).

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes: Jan Fernández Rueda, fill de Juan Luis  i 
Ángela María. Liam Espallargues Toledo, fill de Gerard i 
Yanina Patricia. Moltes felicitats, i benvinguts!

· NOVA UBICACIÓ DEL DESPATX PARROQUIAL
Per problemes estructurals  a l’edifici de la Rectoria, al 
carrer de l’Església núm. 24, i a l’espera de poder rea-
litzar les  obres pertinents, a  partir d’aquesta setmana 
el despatx parroquial estarà al Casalet, a  la Riera 
Bisbe Pol núm. 73. Gràcies per la vostra comprensió!

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 555 €.
+ Diumenge que ve, Jornada Mundial de les Missions, 
col·lecta extraordinària del Domund. Moltes gràcies!

Parròquia de Sant Martí - Plaça de l’Església, 2 - Arenys de Munt - Tel. 679 55 34 66
Despatx parroquial: divendres, de 16 a 18 h, o a hores convingudes - correu-e: arenysmuntparroquia@gmail.com
Parròquia de Santa Maria - R. Bisbe Pol, 73 - Arenys de Mar - 679 55 34 66 - Despatx: 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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