
Benvolguts, a l’evangeli d’aquest diumenge hi ha 
un fet sorprenent: Jesús fa la lloança d’un home 
que no està actuant correctament. Perquè ho fa, 
això, Jesús? Doncs, perquè en vol treure un ense-
nyament quan els diu: «L’administrador corrupte ha 
estat prudent perquè, en el tracte amb els homes 
de la seva mena, els homes del món són més pru-
dents que els fills de la llum».
Jesús ens vol indicar, senzillament, que si hi ha la 
possibilitat de ser solidaris amb el mal, com aquell 
administrador astut, també ho podem ser amb el 
bé. Ens està dient que si en el nostre món trobem a 
persones que cooperen entre elles per fer el mal, 
els cristians ens hem de significar per cooperar 
entre nosaltres per fer el bé.
És, per tant, una crida a viure la nostra fe en comu-
nitat, a unir esforços i a treballar per un objectiu 
comú: fer present la llum del Regne de Déu enmig 
del nostre món.

Cal que entenguem que, en una societat on la fe 
cristiana ha quedat relegada de la vida quotidiana, 
nosaltres no podem continuar vivint la nostra fe 
sols, aïllats en les nostres petites parcel·les, vivint 
els sagraments com un dret personal i sense sentir-
nos formant part d’una comunitat. Aquesta és la 
crida constant, també, que ens està fent el papa 
Francesc al llarg de tot el seu pontificat. Ens dema-
na de redescobrir, de nou, la força de la comunitat, 
fonamentada en la unitat. Perquè la unitat és supe-
rior al conflicte, de tal manera que, quan deixem de 
banda els nostres interessos particulars i posem al 
centre de la nostra comunitat el bé comú, aleshores 
ens convertim en engendradors de nova vida, i 
d’un futur ple d’esperança. Aquesta és també la 
vocació de la nostra comunitat cristiana enmig dels 
nostres pobles. Convertir-nos en oasis de pau, de 
solidaritat, de comprensió, d’acollida i, sobretot, de 
fe, d’esperança i d’amor.

ESCLETXES Autèntics oasis
per Mn. Joan Soler i Ribas
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PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Diumenge que ve, 25 de setembre, a les 20.15 h, al Convent 
dels Caputxins d’Arenys de Mar, es durà a terme la presentació 
del llibre Fra Cinto Duran: quan es fa surar la fe, del periodista 
Jordi Roigé i edició de fra Eduard Rey.
Són dotze converses pausades, reflexives, sinceres. Fra Jacint, 
o Cinto, Duran conversa amb el periodista Jordi Roigé i va 
desgranant temes humans i divins, de l’ahir i de l’avui.
Des de la seva visió d’home d’Església i com a referent en la 
formació d’aquells que han mostrat la seva voluntat d’in-
corporar-se a l’orde dels caputxins, fa un repàs lúcid de les 
darreres dècades. Aquest llibre constitueix un document que, 
en paraules del mateix Jordi Roigé, uneix fe, literatura, filosofia, 
política, cultura i vida a través de les paraules d’un home savi 
amb criteri propi.
En definitiva, un viatge per la vida, l’experiència, les intuïcions i 
el pensament del frare que ha estat mestre de novicis dels 
caputxins de Catalunya durant més de quaranta anys.



  
       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 19 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 20 (18.30 h):
Salvador Rossell Tremoleda (3r aniversari). 
Enriqueta Lladó Parer-Faras.
Divendres 23 (18.30 h): Joan Coll Artigas.
Salvador Marquès Colomer (aniversari).
Dissabte 24 (20 h):
Pel poble.
Diumenge 25:
9 h Maria Carmen i Pere Rossell.
Francisco Boix Torrent (1r aniversari).
Joan Aurich Torrent.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé. Pere Vilaró.
Mercè Brecha. Guillem Molons.

· AMONESTACIONS
Preparen el seu casament:
Oriol Paituví Mansachs, d’Arenys de Munt, amb 
María José Trias, de Canet de Mar.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
Aquest dilluns, 19 de setembre, ens podem trobar 
a l’església, a les 7 h de la tarda, per la pregària 
comunitària de Taizé.
Et demanem, Senyor,
que aguditzis la nostra mirada,
perquè tot sovint ens sentim atrapats
per una societat que ens sedueix i ens convenç
a tenir una mirada egoista,
que s’allunyi del compromís pels altres.

· COL·LECTES
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 444,60 €.

     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 20 (18.45 h):
Juan Unterlöhner Sagrera (19è aniversari).
Dimecres 21 (18.45 h): Camil Mas Pelegrí.
Josep Saurí i Rosa Bargalló. Difunts família Valls-
Coll. Difunts família Oller-Riera.
Dijous 22 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 23 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 24 (18.45 h):
Marc Maresma Ribugent (5è aniversari).
Esposos Joaquim Cassà Barrera (1r aniversari) i 
Maria Carme Caballé Feliu.
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas 
Clavell. Bàrbara Torrella Rementol.
Diumenge 25: 10 h Animetes del Purgatori.
Edesio Javier Fernández. Enrique Castro Pisos 
(26è aniversari). Difunts família Javier-Fernández. 
Difunts família Castro-Pisos.
12.15 h Andreu Guri i Sala.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Candela Coca Alarcón, filla d’Iván i Verónica.
Benvinguda a la colla dels amics de Jesús.
Defuncions:
Juan Antonio Carretero Chávez, de Burguillos, del 
Cerro (Badajoz), als 87 anys.
Marina Suñé Sabaté, de Caldes d’Estrac, als 91 
anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de 
pau i esperança els familiars i amics.

· AMONESTACIONS
Preparen el seu casament:
Laura Garcia Blázquez, d’Arenys de Mar, amb 
Cole Robert Vonderohe, de Nebraska (EUA). 

· COL·LECTES
Col·lecta ordinària del diumenge passat: 548 €.

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, 71-73, 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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