
Benvolguts, avui celebrem el dia del DOMUND, el 
Diumenge Mundial de les Missions, que enguany té 
com a lema «Sereu els meus testimonis», i que ens 
vol ajudar a fer una reflexió sobre la bellesa de 
compartir la vida per Amor al Crist, la bellesa de la 
missió. Si podeu entrar a la seva pàgina web 
www.domund.es, hi trobareu un material i uns 
testimonis que us ajudaran a la reflexió missionera. 
Hi destaquen els bonics testimonis d’uns missio-
ners que estan a Sierra Leone.
En primer lloc, el d’un matrimoni jove que ha anat a 
compartir uns anys allà i que s’ha adonat que, jus-
tament, quan s’han obert al món és quan més el 
seu matrimoni ha estat meravellós. En segon lloc, el 
d’un jove que hi va anar com a voluntari i que va 
redescobrir la seva fe al costat dels missioners, 
recordant la fe de la seva àvia. I, finalment, el bonic 
testimoni de dos religiosos ja grans. D’una banda, 
una religiosa que va haver de viure el segrest de les 
religioses de la seva comunitat per part dels rebels, 
però que no havia deixat mai d’estimar ni de confiar 

en els altres, que són imatge de Déu. I de l’altra 
banda, el bonic testimoni d’un missioner ja vell, 
més de cinquanta anys a la missió, que es fa la 
pregunta clau: Si Jesús hagués estat aquí, a on 
hauria anat, què hauria dit? I ell ho té molt clar. 
Hauria anat cap als més pobres, cap als qui han 
perdut l’esperança i els hi hauria predicat el Regne. 
Perquè Jesús ens demana, avui, de no tenir por per 
anar a predicar el seu missatge, confiant en què la 
providència sempre hi és present.
Un missioner que ha après un proverbi africà que 
diu: «Quan el peix plora ningú veu les seves 
llàgrimes». El missioner és aquell que sap descobrir 
les llàgrimes de tants peixos del nostre món, com 
els dels nens de la guerra, que ploren en silenci 
mentre mantenen el somriure a la boca. Només 
així, compartint la vida, pot portar a Déu que 
consola en tota situació. I acaba dient: «Si hagués 
d’afegir alguna cosa diria: Estima. Que allà on 
estiguis la teva presència doni un significat a la vida 
dels altres, com ho va fer Jesús».

ESCLETXES Viure la missió
per Mn. Joan Soler i Ribas
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TROBADA INTERPARROQUIAL
Diumenge passat, al Centre Cívic de Santa Susanna, prop 
de cent-cinquanta persones de les parròquies dels arxi-
prestats del Maresme i la Tordera van participar en una 
trobada interparroquial d’inici de curs amb el lema «Parrò-
quia Viva i Evangelitzadora». La trobada tenia tres objec-
tius. El primer formatiu, que va anar a càrrec de Mn. Carles 
Cahuana, prevere del bisbat de Terrassa, i que va destacar 
la necessitat de tenir parròquies obertes, acollidores, 
creadores de comunitat, centrades en Jesús i amb el desig 
de servir els germans per ser testimonis de l’evangeli 
enmig del món. El segon objectiu era posar-se confiada-
ment en les mans del bon Déu, acompanyats per en Pep 
Parra i la seva guitarra i músiques meditatives cristianes. I, 
finalment, el tercer objectiu era retrobar-se i sentir-se 
formant part de la mateixa família. Això es va aconseguir 
amb el treball en comú i amb la bonica acollida dels parro-
quians de Santa Susanna tot compartint un berenar.
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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 24 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 25 (18.30 h): Pell poble.
Divendres 28 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 29 (20 h):
Narcís Galià Badosa. Narcís Crous Pimàs.
Diumenge 30: 9 h Maria Remei Missé Soler.
Maria Carmen i Pere Rossell.
Roberto Covaleda (aniversari).
Francisco Casellas. Teresa Miquel.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Pepita Missé Sellés, d’Arenys de Munt, als 87 
anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli 
de pau i esperança els familiars i amics.

· PREGÀRIA DEL DOMUND 2022
Veniu, Esperit Sant, feu-nos moure!
Doneu-nos la vostra força i la vostra inspiració
per sortir del terreny conegut i anar més lluny,
més enllà, fins al confí de la terra.
Porteu-nos a redescobrir l’alegria de 
la fe compartida, comunicada amb
les obres senzilles i amb la paraula justa
que vós ens doneu en el moment precís
i en la manera apropiada.
Amén.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 379 €.
+ Aquest diumenge, 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 25 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.
Dimecres 26 (18.45 h):
Difunts família Badia-March.
Dijous 27 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 28 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 29 (18.45 h): Esposos Antoni Valls Cosso 
i Marta Fàbregas Clavell. Rosa Campañà.
Diumenge 30: 10 h Per la vila.
12.15 h María de la Paz Ruiz Benítez. Salvador 
Caballé Mateu (6è aniv.). Difunts família Salbanyà-
Filbà. Difunts família Benet-Cantó. Eutropio Rodrí-
guez González. Amparo Rodríguez González.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Carles Solà Hurtado, fill de Carles i Raquel.
Greta Herschel Fernández, filla de Gabriel i Miriam.
Benvinguts a la colla dels amics de Jesús!

Defuncions:
Glòria Solé López, d’Arenys de Mar, als 81 anys. 
Eusebio Villanueva Esteban, de Serón (Almeria), 
als 79 anys. Montserrat Riera Barceló, d’Arbúcies, 
als 103 anys. Preguem per ells.

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

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 456 €.
+ Aquest diumenge, 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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