
Benvolguts,
El suggeridor títol de la trobada que farem aquest 
diumenge, a la tarda, a Santa Susanna, «Parròquies 
Vives i Evangelitzadores», podria semblar redun-
dant perquè una parròquia viva ha de ser, al mateix 
temps, evangelitzadora. Però justament, el que pre-
tenem, és fer-nos prendre consciència de la nostra 
identitat tot fent una reflexió sobre quina és la 
realitat de les nostres parròquies. Volem recuperar, 
avui, més que mai, el sentit de família, el sentit de 
comunitat. Perquè en una societat com la nostra, 
on els individus cada cop viuen més disgregats, 
poder trobar un lloc on sentir-se família és un 
veritable regal de Déu. I això és el que podríem ofe-
rir les parròquies si, cada un de nosaltres, hi desti-
nés el temps que es mereixen.
Per tant, seria un bon moment perquè, els qui 
participem assíduament a les celebracions de 
l’eucaristia, revisem, en primer lloc, quina és la nos-
tra manera de participar-hi. Si hi venim amb un 
esperit alegre. Si arribem una estona abans per 

preparar-nos en la pregària per permetre als qui 
arriben de trobar una comunitat orant. I en segon 
lloc, mirem amb quin esperit acabem la celebració. 
O sigui, si marxem ràpids perquè l’eucaristia és 
només un parèntesi entre les moltes ocupacions 
que tenim, o si, per contra, no tenim pressa per 
marxar i aprofitem per saludar als altres membres 
de la comunitat, per saber com estan, per preocu-
par-nos pels qui no han vingut, i per interessar-se 
pels nouvinguts.
Després, germans, quan serem aquesta parròquia 
Viva, vindrà el segon pas, el de parròquia Evange-
litzadora. Evangelitzadora pel seu testimoni de 
deixebles del Crist, perquè la gent veurà l’alegria 
contagiosa amb la que ens trobem, i alhora, evan-
gelitzadora per la seva acció perquè, en la mesura 
en la que anem compartint vida junts, sortiran 
iniciatives entre els cristians per aprofundir la seva 
fe i per transmetre-la als altres.
Us hi esperem, doncs, aquest diumenge, a les cinc 
de la tarda, al Centre Cívic de Santa Susanna.

ESCLETXES Parròquies Vives i Evangelitzadores
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XXIX 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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JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
El dies 7 i 8 d’octubre, en el marc de les Jornades 
Europees de Patrimoni,  més de 120 persones van 
participar en les activitats organitzades per la 
parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar.
Durant aquest jornades, vam  poder gaudir de les 
visites guiades al retaule barroc de Pau Costa, de 
les paraules apassionades d’en Xavi Solà en la 
presentació del seu llibre La història d’un Miracle, 
sobre els detalls del magnífic conjunt escultòric i 
monumental d’aquest santuari del Solsonès,  i de 
la interessant conferència ‘El patrimoni arenyenc: 
d’allò que hem  heretat del passat a allò que 
llegarem  al futur’  de la Dra. Pilar Vélez, membre 
de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, 
conjugant magistralment els conceptes de patri-
moni, identitat i cultura.



  
       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 17 i dimarts 18 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 21 (18.30 h): Pel poble. 
Dissabte 22 (20 h):
Magdalena Torrent Barri (10è aniversari).
Joan Aurich Rigau. Francisco Boix Torrent.
Diumenge 23:
9 h Gertrudis Joseph.
11 h Maria Remei Missé Soler (aniversari).
Salvador Fontbona Umbert.
Confrares difunts del Roser.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
El proper dilluns, 17 d’octubre, tots podrem parti-
cipar a la pregària en comunitat de Taizé, que es 
durà a terme a l’església, a les 7h de la tarda.

 
· TROBADA “PARRÒQUIES VIVES
 I EVANGELITZADORES”
Aquest diumenge, 16 d’octubre, trobada de les 
parròquies dels nostres arxiprestats del Maresme 
i de la Tordera, al Centre Cívic de Santa Susanna, 
amb el programa següent:
17 h Arribada i salutacions.
17.10 h Ponència de Mn. Carles Cahuana.
17.50 h Treball de grups.
18.30 h Posada en comú.
19.00 h Pregària  acompanyada per en Pep Parra.
19.30 h Berenar. 20 h Comiat.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 443,15 €. 
+ Diumenge que ve, 23 d’octubre, amb el lema 
“Sereu els meus testimonis”, col·lecta extraordi-
nària amb motiu de la Jornada Mundial de les 
Missions, el 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 18 (18.45 h):
Difunts família Badia-March.
Dimecres 19 (18.45 h):
Maria Teresa Carbó Ferrer. 
Dijous 20 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 21 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Germana Comí Castellà (2n aniversari).
Dissabte 22 (18.45 h):
Maria Teresa Escoda Montal i Montserrat Montal.
Elvira Cabañas Llobet (2n aniversari).
Manuel Fortes Rodríguez (aniversari).
Filomena Hernández Gutiérrez (aniversari).
Manolo Fortes Hernández (3r aniversari).
Diumenge 23: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Maria Teresa Carbó Ferrer.
Jaume Amat. Joan Amat Rovira.
Difunts família Matamoros-Pujades.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Cinto Alfonso Arnau, de Barcelona, als 84 anys.
Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

· GESTIONS PARROQUIALS
Per a qualsevol consulta (intencions de misses, 
petició de partides de baptisme, etc.), a més del 
dia de despatx parroquial (cada dimecres, d’11 a 
13 h), també podeu fer gestions d’aquest tipus 
dirigint-vos directament al nostre sagristà en l’ho-
rari d’obertura del temple, de dimarts a dissabte 
(de 9 a 13 h i de 16 a 20 h).

· COL·LECTES
+Col·lecta ordinària del diumenge passat: 487 €.
+ Diumenge que ve, 23 d’octubre, amb el lema 
“Sereu els meus testimonis”, col·lecta extraordi-
nària amb motiu de la Jornada Mundial de les 
Missions, el 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, 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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