
Benvolguts, avui toquem el tercer gran apartat del 
Sínode, el de la Comunió. I justament, el document 
preparatori comença així: «caminant junts, i junts re-
flexionant 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». Us posaré tres  exemples diferents de comu-
nió i que viurem la setmana vinent.
1- Comunió en la pregària per les vocacions.
Aquest mes de novembre els bisbats  catalans 
organitzen la cadena de pregària per les vocacions. 
Els dies  2, 12 i 22 de novembre, estem tots convidats 
a pregar per les vocacions. Així, el dimarts 2 de 
novembre, a les nostres parròquies d’Arenys de Mar i 
de Munt ens hi unirem a través de la pregària en 
l’eucaristia que celebrarem. Una manera de demanar 
al Senyor que no faltin joves que responguin genero-
sament a la vocació a la vida religiosa, a la vida laïcal 
compromesa o a la vida sacerdotal. Joves com els 
que es van confirmar la setmana passada a Arenys de 
Munt, o com els que es confirmaran diumenge que 
ve, 7 de novembre, a la missa de les 12.15, h a la par-
ròquia d’Arenys de Mar. Ajudem a aquests joves a 
poder respondre afirmativament a la vocació que re-
bran de mans del nostre bisbe Francesc.

2- Comunió dels sants.  Aquest dilluns és Tots Sants 
i dimarts la Commemoració dels Fidels Difunts. Són 
dues festes que han quedat unides en les nostres 
celebracions pel desig que tenim de pensar que tots 
aquells que hem estimat i que ja han mort, participen 
de la glòria, al costat del Pare, en comunió amb tots 
els sants, coneguts i anònims. I justament, amb el 
desig de recordar a un bon mossèn que ens ha deixat 
i de pregar perquè pugui estar al costat del bon Déu, 
el dissabte 6 de novembre celebrarem l’eucaristia en 
record i agraïment a Mn. Pepe, a la missa de les  18.45 
h. Sentim-nos-hi tots convidats.
3- Comunió amb tot el bisbat.  Finalment, aquest 
diumenge que ve celebrarem també la jornada de 
Germanor. És el moment de col·laborar econòmica-
ment per la comunió dels  béns entre les diferents 
parròquies del nostre bisbat. Les nostres parròquies 
dels dos Arenys, pel nombre d’habitants i per la seva 
situació, han de ser parròquies que aportin més al 
fons comú, per ajudar a d’altres  parròquies i comuni-
tats cristianes del nostre bisbat que viuen en situa-
cions de més precarietat.
Ja ho veieu, doncs, tres exemples concrets, en un sol 
cap de setmana, per mostrar-nos que aquest caminar 
junts en comunitat i en comunió, està molt a prop del 
què fem cada setmana si hi estem atents. 

ESCLETXES El Sínode de la Sinodalitat (IV) - Comunió
per Mn. Joan Soler i Ribas
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El dissabte 23 d’octubre, la comunitat 
parroquial de Sant Martí d’Arenys de Munt 
va participar de la festa d’acompanyar les 
tres noies que van rebre el sagrament de 
la Confirmació.
El nostre bisbe, Mons. Francesc Pardo i 
Artigas, va administrar aquest sagrament 
a Goretti de la Asunción Bassas, Jana 
Fernández  Dotras i Carlota Marín Guar-
diet. Que la força de l’Esperit Sant les 
encorat-gi a viure la fe amb plenitud!

CONFIRMACIONS A ARENYS DE MUNT



  
       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
Aquesta setmana, divendres dia 5, a les 6 de la tarda.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 1, Solemnitat de Tots Sants (11 h): Pel poble.
Dimarts  2, Commemoració de tots els fidels difunts,        
a les 10.30 h, a la capella del cementiri:
Per tots els difunts.
Divendres 5 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Per les ànimes del Purgatori.
Dissabte 6 (20 h): Conxita Roca Bertran.
Diumenge 7:
9 h Pel poble.
11 h Gaspar Casals. Vicenta Brecha.
Martí Torrent. Rosa Castañer. Josep Vila.
Confrares difunts del Roser.

· PER TOTS ELS DIFUNTS
El proper dimarts, 2 de novembre, l’Església celebrarà 
la Commemoració de tots els fidels  difunts. Tots som 
convidats a l’eucaristia que es  durà a terme a la 
capella del cementiri, a  2/4 d’11 del matí (10.30 h), tot 
pregant especialment pels nostres familiars difunts.

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

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària del Domund del diumenge 
passat: 862,66 €.
+ El cap de setmana que ve, col·lecta extraordinària de 
la Jornada de Germanor, Dia de l’Església Diocesana. 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

     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
Dilluns 1, Solemnitat de Tots Sants:
10 h Difunts família Saurí-Bargalló.
12.15 h Pepita Sellés. Rosa Sellés. Joan Recolons.
Francisco Guillén. Difunts família Abadal-Fabregà.
13 h (a la capella del cementiri): Per tots els difunts.
Dimarts 2 (18.45 h): Montserrat Lladó Saurí.
Difunts família Ricardo Costa. Blanca Montal de Pas-
cual. Difunts família Vilà-Mateu. Difunts  família  Alsina-
Masriera. Difunts  família Ribas-Alsina. Esposos Benet 
Coll i Maria Alsina.
Dimecres 3 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 4 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní. 
Divendres 5 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 6 (18.45 h): Mn. Josep Martín “Mn. Pepe”.
Maria Gràcia Vilar. Fèlix Muriel (3r aniversari).
Diumenge 7: 10 h Narcís Costa Compte (31è aniv.).
12.15 h Esposos  Salvador Barangé Corbera i Maria 
Salvañà Planas. Esposos Francesc Fita Marull i Josefa 
Salicrú Vila. Difunts família Grau-Cat. Elias  de la 
Guardia i Catalina Fàbrega. Josep Missé i Anna Majó. 
Maria Fàbrega i Amadeu Padilla. Fernando Missé. 
Remei Missé.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Jaume Lloret Maresma, d’Arenys de Mar, als 87 anys.
Rosario Avilés Dueñas, de La Linea de la Concepción  
(Cadis), als 96 anys.
Trinitat Subirachs Poch, d’Arenys de Mar, als 101 anys.
Albert Mas Mercader, d’Arenys de Mar, als 70 anys.
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

· CELEBRACIONS
- Adoració eucarística: divendres  5 de novembre, pri-
mer divendres de mes, després de la missa vespertina.
- Missa en record i agraïment a Mn. Josep Martín  
Mejías “Mn. Pepe”: dissabte 6 de novembre, a les 
18.45 h, al nostre temple. Hi som tots convidats!
- Sagrament de la  Confirmació: diumenge 7 de no-
vembre, a la missa de les 12.15 h.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària del Domund del diumenge 
passat: 1.133 €.
+ El cap de setmana que ve, col·lecta extraordinària 
de la Jornada de Germanor, Dia de l’Església Dioce-
sana. Moltes gràcies per la vostra col·laboració!
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