
Benvolguts,
hi ha dos mesos que, tradicionalment, han estat 
dedicats a Maria: el mes de maig i el mes d’octu-
bre. Dos mesos on, a part de les festes marianes 
que trobem al llarg de l’any, posen de relleu, d’una 
manera més clara, aquella que ha estat beneïda 
entre totes les dones: la Mare de Déu.
A la parròquia d’Arenys de Munt, a més, tenim la 
sort de poder-ho significar amb dues festes do-
minicals. La primera, aquest primer diumenge 
d’octubre, amb la festa del Roser i, la segona, el 
segon diumenge d’octubre, amb la festa del Remei. 
En totes dues festes, ja siguin els Confrares del 
Roser, o ja siguin els socis de l’Esplai dels Jubilats 
Verge del Remei i l’Associació de Puntaires Verge 
del Remei, venen a agrair a Maria la seva protecció 
i posen al centre de la celebració la figura d’una 
dona que fou excepcional. I que ho fou, no tant pel 
que va fer, sinó pel que va deixar que Déu fes en 
ella. Aquest és el gran do de Maria i el gran 
exemple de Vocació per a tots nosaltres.

Perquè el seu sí generós no va ser en funció de les 
qualitats que ella es pensava que podia tenir, sinó 
que el seu sí generós fou en funció de la confiança 
que ella tenia en Déu.
Com m’agradaria, a mi també, que nosaltres, els 
cristians, tornéssim a viure més senzillament la 
nostra fe i que, com Maria, fóssim capaços de dei-
xar d’anar preveient el futur del nostre món en 
paràmetres purament humans, i ens poséssim més 
confiadament en les mans de Déu.
Aprofitem aquest mes d’octubre per tornar a 
recuperar la pregària a Maria a través del rosari, a 
visitar-la en les nostres esglésies i a confiar-li els 
nostres dubtes i les nostres alegries. 
Perquè Maria, com ens va recordar sant Joan Pau 
II en la seva carta apostòlica sobre la importància 
del Rosari, és «la que recolza la oració que Crist i 
l’Esperit han fet brollar en el nostre cor. Perquè si 
Jesús és l’únic mitjancer i l’únic camí, Maria, que és 
pura transparència de Jesús, és la que ens mostra 
el millor camí per arribar-hi».

ESCLETXES Octubre, mes de Maria
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XXVII DURANT L’ANY / C
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
Adscrit: Mossèn Jean Baptiste Bedouma Kamman
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NOU LLIBRE CAPUTXÍ
Diumenge passat, 25 de setembre, al vespre, al 
convent dels Caputxins d’Arenys de Mar, i amb una 
molt bona assistència, es va dur a terme la 
presentació del llibre Fra Cinto Duran: quan es fa 
surar la fe.
Les paraules inicials de fra Arun Renald van donar 
peu a les intervencions de fra Eduard Rey, ministre 
provincial dels Caputxins de Catalunya i Balears, de 
Jordi Roigé, periodista, i de fra Jacint Duran, caputxí.
Precisament, de les converses mantingudes entre els 
dos darrers neix aquesta bonica publicació de la qual 
ara podem gaudir-ne. Per cert, el llibre el podeu ad-
quirir al mateix convent.
Gràcies, Pare Cinto, pel teu testimoni!
Gràcies per tants anys entre nosaltres!
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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 3 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 4 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 7 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Dissabte 8 (20 h): Pel poble.
Diumenge 9:
9 h Acció de gràcies a la Verge del Remei.
11 h Salvador Fontbona Umbert.
Maria Remei Missé Soler.
Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Elvira i Isabel Segura Rodríguez, filles d’Ignacio i 
de María de las Nieves.
Benvingudes a la colla dels amics de Jesús!

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI
El proper diumenge 9 d’octubre celebrarem la 
festa de la Mare de Déu del Remei. A la missa de 
les 11 h hi participaran dues entitats, L’Esplai dels 
Jubilats Verge del Remei i l’Associació de Puntai-
res Verge del Remei, tot venerant la seva patrona i 
pregant per les seves associacions i pels seus so-
cis difunts.
· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest mes d’octubre del 2022, el Papa Fran-
cesc encomana a l’Apostolat de l’Oració la 
següent intenció per a la pregària: “Preguem per-
què l’Església, fidel a l’Evangeli i valenta en el seu 
anunci, visqui cada vegada més la sinodalitat i 
sigui un espai de solidaritat, fraternitat i acollida”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 575,84 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extra-
ordinària per a obres. 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 4 (18.45 h): Francisco Guillén Aragoncillo.
Dimecres 5 (18.45 h): Antoni Pallarés Mas (aniv.).
Carme Ribas Riera (aniversari). Pere Martí Roca.
Paquita Martí Collet. Joaquim Viader Grèbol.
Dijous 6 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 7 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 8 (18.45 h):
Maria Teresa Escoda Montal i Montserrat Montal.
Diumenge 9:
10 h Andreu Guri i Sala. 12.15 h Per la vila.
· MOVIMENT PARROQUIAL
Casaments: Cole Robert Vonderohe, de Nebraska 
(EUA), amb Laura Garcia Blázquez, d’Arenys de 
Mar. Moltes felicitats!
Defuncions: Palmira Arolas Castelló, de l’Hospita-
let de Llobregat, als 89 anys. Montserrat Blanchar 
Xena, d’Arenys de Mar, als 97 anys. Esteve Espriu 
Pons, d’Arenys de Mar, als 86 anys. Al cel siguin.

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
Divendres 7 d’octubre, després de la missa ves-
pertina, celebrarem l’Adoració Eucarística.
· JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2022
Totes les activitats se celebraran al nostre temple 
parroquial de Santa Maria:
- Divendres 7 i dissabte 8 d’octubre, a les 11 h, 
visites guiades al retaule barroc de Pau Costa.
- Divendres 7, a les 20 h, presentació del llibre de 
Xavi Solà “La història d’un Miracle”, amb la pre-
sència de l’autor.
- Dissabte 8, a les 20 h, xerrada-conferència “El 
patrimoni arenyenc: d’allò que hem heretat del 
passat a allò que llegarem al futur”, a càrrec de la 
Dra. Pilar Vélez.
· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 548 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extra-
ordinària per a obres. 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, 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

mailto:arenysmuntparroquia@gmail.com
mailto:arenysmuntparroquia@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/parroquiasantamariaarenysdemar/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/parroquiasantamariaarenysdemar/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/ParroqArenys
https://twitter.com/ParroqArenys

