
Benvolguts, aquest diumenge celebrem la 108a 
Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat, amb el 
lema «Construir el futur amb els migrants i els 
refugiats». El títol mateix ja ens mostra el desig 
d’aquesta jornada, que no és altre que sentir-nos 
formant part d’un projecte comú. I si això ho hem 
de fer perquè tots formem part de la mateixa 
humanitat, els cristians, a més, ho hem de fer 
també perquè aquesta és la voluntat del bon Déu.
Així ens ho recorda el papa Francesc en el seu 
missatge: «L’Evangeli del Crist és un evangeli 
d’Amor que vol lluitar contra les desigualtats i les 
discriminacions del món present. Cap persona pot 
ser exclosa. El projecte de Déu és un projecte 
essencialment inclusiu que situa en el centre als 
habitants de totes les perifèries existencials. Entre 
ells, a molts migrants, refugiats, desplaçats i 
víctimes del tràfic. És amb ells que Déu vol edificar 
el seu Regne, perquè sense ells no seria el Regne 
que Déu vol».

I això ens ho hem de recordar una i altra vegada, 
perquè el que hi ha en joc és poder respondre a la 
pregunta: “Què és l’home?”. I si seguim el que ens 
va dir el Concili Vaticà II, en la seva constitució 
Gaudium et Spes  (GS 24), ens n’adonaríem que 
l’home és, ni més ni menys, que l’objecte privilegiat 
de l’amor de Déu, l’única criatura de la terra que 
Déu ha volgut per si mateixa i que ha estat cridada 
en el més profund del seu ésser per a la comunió 
de vida amb el propi Déu u i tri.
I aleshores, si diem que l’home és l’objecte privi-
legiat de l’amor de Déu, com pot ser que, per a no-
saltres, alguns homes no siguin l’objecte d’aquest 
Amor? El que ens cal, doncs, davant d’aquest gran 
fenomen migratori que vivim, és d’aprendre a 
descobrir en l’altre la imatge de Déu. I, en tot cas, 
preguntar-nos si el problema no està en què, ha-
vent perdut nosaltres la nostra fe, som incapaços 
de compartir amb ells el nostre concepte d’home i 
de Déu.

ESCLETXES La imatge de Déu
per Mn. Joan Soler i Ribas
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MISSA SOLEMNE EN SUFRAGI
DELS CONFRARES DIFUNTS
El dissabte passat, 17 de setembre, a Montserrat, 
com cada any, després de la solemnitat de la Nativi-
tat de la Mare de Déu, va celebrar-se una missa 
solemne en sufragi dels difunts de la Confraria de la 
Mare de Déu de Montserrat.
De la Delegació d’Arenys de Munt, van assistir-hi 
cinquanta-cinc feligresos que, a la pregària dels 
fidels, van tenir presents els difunts de la parròquia 
de Sant Martí finats el darrer any: Vicenç Canals, 
Rosa Cantallops, Joan Casals i Climent Colomer.
Després de la celebració es va dur a terme un dinar 
de germanor i, en acabar, el Pare Joan M. Mayol, 
rector del Santuari, va fer memòria de les festes de 
l’Entronització del 1947 i de com s’estan celebrant 
enguany a les diferents diòcesis de Catalunya.Fo
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       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 26 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 27 (18.30 h): No hi ha missa.
Divendres 30 (18.30 h): Miquel Masramon.
Montserrat Lladó Saurí (4t aniversari).
Dissabte 1 (20 h):
Miquel Rossell Mensa.
Diumenge 2: 9 h Pel poble.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Pedro Moral Villar, de Torre del Campo (Jaén), als 
85 anys. Esperanza García-Consuegra Carmona, 
de Talavera de la Reina (Toledo), als 83 anys. 
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER
El proper diumenge 2, primer diumenge d’octu-
bre, celebrarem 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, ho 
celebrarem amb solemnitat, i al final amb el cant 
dels goigs.
Recordem que tots els confrares del Roser po-
dran fer la seva aportació anual al cancell del 
temple.
Tothom que desitgi apuntar-se a la Confraria del 
Roser ho pot dir directament al despatx parro-
quial, personalment o per correu electrònic a 
arenysmuntparroquia@gmail.com.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 419,27 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, 
col·lecta extraordinària «Obres Casalet per adap-
tar a normativa legal (Fase 1)». 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 27 (18.45 h):
Lluïs de Prats Goday (32è aniversari).
Dimecres 28 (18.45 h):
Maria Teresa Carbó Ferrer. 
Fernando Missé Majó (aniversari). Josep Missé 
Majó. Anna Majó Riera. Remei Missé Majó.
Dijous 29 (18.45 h):
Xavi Regàs Pons (2n aniversari).
Miquel Ribugent Massuet. Dolors Queralt Antic.
Divendres 30 (18.45 h):
Pels fidels difunts.
Dissabte 1 (18.45 h):
Maria Teresa Escoda Montal i Montserrat Montal.
Diumenge 2:
10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Esposos Josep Coll Colomer i Maria Aba-
dal Castañé.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Fina Matas López, d’Arenys de Mar, als 81 anys.
Ricard Solà Lamoglia, de Barcelona, als 73 anys. 
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de 
pau i esperança els familiars i amics.

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

· COL·LECTES
+Col·lecta ordinària del diumenge passat: 395 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, 
col·lecta extraordinària per a obres «Arreglar teu-
lats de la primera crugia de l’església». 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, 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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