
Benvolguts,
Avui, jornada del Domund, és el moment oportú per 
parlar d’un dels temes d’aquest sínode, que anirem 
treballant al llarg d’aquests mesos a les parròquies 
del bisbat, el tema de la missió. I és que amb el lema 
«Explica el que has vist i sentit», aquest diumenge de 
les missions ens convida a tornar a sentir la passió 
per compartir l’experiència de fe que ha canviat les 
nostres vides.
Ho explica molt bé el Papa Francesc en el missatge 
que ens ha enviat per aquesta jornada: «La història de 
l’evangelització comença amb una recerca apassio-
nada del Senyor que crida i vol establir amb cada 
persona, allà on es  trobi, un diàleg d’amistat. Els 
apòstols foren els primers que ho van entendre, i tot i 
que els temps no foren fàcils, en un ambient hostil i 
complicat, no van oblidar mai aquell moment. Per 
això, res va poder aturar que expliquessin el que 
havien vist i escoltat. Ells van saber transformar tots 
els inconvenients, contradiccions i dificultats en una 
oportunitat per a la missió. Avui, per a nosaltres, tam-

poc és fàcil. Hem experimentat el desànim, el desen-
cant, el cansament, i fins i tot una certa amargor 
conformista que ha omplert les nostres mirades. Però 
això ho hem de canviar, perquè nosaltres no ens 
anunciem a nosaltres mateixos, sinó que anunciem a 
Jesús com el Crist i Senyor, perquè no som res més 
que servents de tots per causa de Jesús. I per això, 
hem de ser capaços de fer ressonar de nou aquestes 
paraules: “No està aquí. Ha ressuscitat!”. Paraules 
d’esperança per un món que torna a necessitar d’una 
bona notícia».
I aquest és el veritable sentit de la missió. La missió 
és la història d’uns enamorats de Jesús que no van 
tenir por a deixar-ho tot per posar al centre de la seva 
vida al Crist. Una missió que només continuarà si hi 
torna a haver persones enamorades de veritat de 
Jesús, del seu missatge, de la passió pel Regne i de 
l’esperança en la Resurrecció. És  l’hora, avui més que 
mai, de tornar a alçar el cap ben alt i que ressonin 
arreu les nostres veus per proclamar, sense por, que 
som els deixebles del Crist.
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FESTA DE LA MARE DE DÉU             
DEL REMEI
El segon diumenge d’octubre, enguany el dia 10 
proppassat, va celebrar-se la festa de la Mare de 
Déu del Remei a Arenys de Munt.
A la missa de les 11 h, a la nostra església 
parroquial de Sant Martí, hi van participar dues 
entitats del poble, 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.

De tot bé certa advocada,
del Sol etern pura aurora,

siau nostra protectora,
del Remei Mare aclamada.



  
       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 25 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 26 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 29 (18.30 h): Salvador Fontbona.
Maria del Remei Missé. Per les ànimes del Purgatori. 
Dissabte 30 (20 h): Pel poble.
Diumenge 31: 9 h Maria Carmen i Pere Rossell.
Roberto Cobaleda (aniversari). Amadeu Ginesta.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Casaments:
Oriol Leo Colomer, d’Arenys de Munt, amb Meritxell 
Mustarós Vidal, de Calella. Moltes felicitats!
Baptismes:
Ainet Leo Mustarós, filla de l’Oriol i de la Meritxell. 
Benvinguda a la colla dels amics de Jesús!

· SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ
Aquest dissabte, 23 d’octubre, reben el Sagrament de 
la Confirmació un grup de tres noies  que s’han 
preparat a la Catequesi Parroquial. El nostre bisbe, 
Mons. Francesc Pardo, els  administrarà el sagrament a 
la missa de les 8 del vespre.

Veniu, oh Sant Esperit,
ompliu els cors dels vostres fidels

i enceneu-hi el foc del vostre amor.

· CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER
El diumenge 3 d’octubre els confrares van fer els seus 
donatius  i van recollir-se 725 €. Aquests diners  serviran 
per a les intencions al llarg de tot un any pels confrares 
difunts, a més del manteniment de l’altar de la Mare de 
Déu del Roser i del temple.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 415,60 €.
+ Avui, Jornada Mundial de les  Missions, col·lecta ext-
raordinària 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 26 (18.45 h): Enric Mollfulleda Borrell.
Dimecres 27 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dijous 28 (18.45 h): Rosa Campañà (aniversari).
Divendres 29 (18.45 h):
Antoñita Tàpias Taxonera. Pels fidels difunts.
Dissabte 30 (18.45 h):
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.
Diumenge 31:
10 h Narcís Costa Compte (31è aniversari).
12.15 h Salvador Caballé Mateu (5è aniversari).
Esposos Salvador Grau i Teresa Escursell.
Esposos Enrique Cat i Rita Fernández.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Olaf Fernández Kilian, fill de l’Oscar i de la Paulina.
Lucía Escayola Torrent, filla d’en Pablo i de la Pía.
Benvinguts a la colla dels amics de Jesús!

Noces d’or:
Josep Calsapeu Rossell i Maria Pérez Ortuño han cele-
brat els seus cinquanta anys de casats. L’enhorabona!

· MISSA DE LA SOLEMNITAT DE TOTS SANTS
El dilluns 1 de novembre, a les  13 h, a la Capella de la 
Pietat del Cementiri, es durà a terme la celebració de 
la missa de la Solemnitat de Tots Sants.

· XARXES
- Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  
a l’adreça arenysvp@gmail.com.
- I també podeu seguir l’actualitat de la nostra comu-
nitat a la pàgina de Facebook “Parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 507 €.
+ Avui, Jornada Mundial de les Missions, col·lecta ex-
traordinària 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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