
Festa de Santa Cecília
Diumenge passat, 22 de novembre, a l’església parro-
quial de Sant Martí d’Arenys de Munt, va celebrar-se la 
festa de Santa Cecília, patrona del barri de Torrentbò.
Com que per l’aforament limitat, degut a les normes 
sanitàries i de seguretat, la celebració no es va poder 
fer a l’emplaçament habitual de Torrentbò,  la missa en

honor a la santa es va dur a terme al nostre temple.
L’eucaristia va comptar amb l’assistència de Josep 
Sànchez, alcalde d’Arenys de Munt, de Paulí Cruanyes, 
com a representant de l’Ajuntament a Torrentbò, així 
com també de diversos feligresos veïns del barri.
Gloriosa Santa Cecília, pregueu per nosaltres!

VIDA PARROQUIAL
Suplement del Full Parroquial de les parròquies de

Sant Martí d’Arenys de Munt i de Santa Maria d’Arenys de Mar (Bisbat de Girona)

Benvolguts i benvolgudes,
Avui l’evangeli ens dona un missatge clar: «Hem de 
vetllar». Comencem el temps d’Advent, el temps 
d’espera pel naixement de Jesús. I m’agradaria, de 
veritat, que recuperéssim amb força aquest temps 
litúrgic. No en fem unes setmanes més de preparació 
material del Nadal, per veure com farem el Tió o els 
Reis, per veure com ens ho farem pels àpats de 
Nadal, per veure quina decoració posarem, etc. Tot 
això és important, certament, però totalment secun-
dari. Nosaltres, com a cristians, hem de convertir 
aquest temps d’Advent en unes setmanes de veritable 
preparació espiritual pel naixement del Salvador. Jesús 
ve a viure enmig nostre. Déu es vol fer home en el sí 
de Maria per donar la vida per a la humanitat. No 
podem fer com si això no fos important.
Per això us convido a fer d’aquest temps d’Advent en 
les nostres parròquies com un veritable temps de 
gràcia. Un temps per augmentar la nostra pregària 
personal. La pregària del matí per demanar al Senyor 
pel dia que comença i al vespre per agrair-li tot el que 
hem viscut. Un temps per buscar algun llibre cristià 
que ens ajudi a posar llum en algun aspecte de la nos-
tra vida. Un temps per recuperar la lectura diària de la

Bíblia. Un temps de trobar estones per entrar a la 
nostra església, sempre oberta, per fer una aturada en 
el camí i anar a saludar a Jesús present en el 
santíssim. Un temps per recuperar de nou l’assiduïtat 
a la missa dominical i també per participar a la missa 
diària. Ha de ser un temps, en definitiva, per tornar a 
posar a Jesús al centre de les nostres vides. I potser 
així podran dir de nosaltres el que deia Sant Pau als 
cristians de Corint: «El testimoni que doneu de Crist 
s’ha refermat tant entre vosaltres que no us manca 
cap mena de do». Bon temps d’Advent!

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: TEMPS DE GRÀCIA
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PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ D’ARENYS DE MUNT

Adreça: Plaça de l’Església, 3 - Tel. 93 793 85 63
e-mail: arenysmuntparroquia@gmail.com

Despatx parroquial:
cada divendres, de 16 a 18 h

> Rés del Rosari

Dilluns, dimarts i divendres, a les 6 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 30 i dimarts 1 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 4 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer.  Xavier Colomer Matas.
Nicolau Marquès Colomer.
Dissabte 5 (20 h): Pel poble.
Diumenge 6: a les 9 h, Gertrudis Joseph.
Joan Coll  Artigas (2n aniversari);
a les 11 h,  Joaquim Missé. Joaquima Sañé.
Guillem Molons. Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Gertrudis Joseph Colomer, d’Arenys de Munt, als 83 
anys. Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Horaris parroquials d’hivern
Recordem que a partir d’aquest dilluns ja s’estableixen 
els nous horaris següents:
- Misses feiners: dilluns, dimarts i divendres, a les 18.30 h.
- Rés del Rosari, a les 18 h, abans de les misses.
- Despatx parroquial: divendres, de 16 a 18 h.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 400 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, la col·lec-
ta és extraordinària per a les obres del temple:
«Intervenció del teulat de la Capella del Remei».
Import pendent: 5.185,13 €. Moltes gràcies!

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D’ARENYS DE MAR

Adreça: c. de l’Església, 24 - Tel. 93 792 00 96
e-mail: arenysdemarparroquia@gmail.com

Despatx parroquial:  de dimarts a dissabte, a les 18 h,
i cada dimecres, d’11 a 13 h

> Intencions de la setmana

Dimarts 1 (18.45 h):
Pere Martí Roca (aniversari). Carme Ribas Riera.

Paquita Martí Collet. Joaquim Viader Grèbol.

Dimecres 2 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.
Dijous 3 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres 4 (18.45 h):

Montserrat Elies. Pels fidels difunts.
Dissabte 5 (18.45 h): Francisco Maimí Fané.

Diumenge 6:

a les 10 h,  Joaquim Mir i  Assumpció Pascual.
Joan Julià i Amèlia Arnó; a les 12.15 h, Julián Pérez 
Úbeda. Difunts família Valls-Coll.

> Moviment parroquial

· Defuncions:
Francisco Muñoz Massaguer, de Canet de Mar, als 91 
anys. Concepció Poch Mercader, de Fonteta (Baix Em-
pordà), als 90 anys. Andreu Belando Martínez, d’Arenys 
de Munt, als 92 anys. Francisca Benet Fontrodona, d’A-
renys de Mar, als 93 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna.

> Col·lectes

+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 473 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a les obres del temple: «Pintar 
sagristia i arreglar porta de la Capella dels Dolors».
Import pendent: 2.939 €. Moltes gràcies!

Re

Adscrits: Mn. Pros

Rector: Mn. Joan Soler i Ribas - Tel. 679 

rosper Lare Bartche,  Mn. Elies Ferrer i Bor

el. 679 55 34 66

 Borrell i Mn. Josep Martín artín i Mejías

MISSES Feiners (de dilluns a divendres) Dissabte i vigílies Diumenges i festius

Arenys de Mar - Parròquia 18.45 h (excepte dilluns) 18.45 h 10 h i 12.15 h

Caputxins (Arenys de Mar) 19.30 h 19.30 h 11 h i 19.30 h

Arenys de Munt - Parròquia 18.30 h (dilluns, dimarts i divendres) 20 h 9 h i 11 h

LES TEVES PESSETES PODEN SALVAR VIDES, DONA-LES!
El termini per canviar pessetes a euros acaba el 30 de juny del 2021. Davant d’aquesta realitat, i sota el        
lema “Les teves pessetes poden salvar vides”, Mans Unides ha engegat una campanya per donar valor a 
aquests diners oblidats. L’ONG farà el canvi a euros al Banc d’Espanya i destinarà els diners que recullin          

a la construcció d’una escola bressol a Burkina Faso per afavorir la integració laboral de les dones.                  
Podeu fer arribar el vostre donatiu a través de la parròquia o a la Delegació de Mans Unides de Girona. 


