
Mesures de protecció al campanar

de l’església d’Arenys de Mar

Des d’aquesta setmana, el campanar de l’església 
parroquial de Santa Maria d’Arenys de Mar està co-
bert amb unes xarxes protectores per evitar possibles 
despreniments de l’estructura afectada.
Aquesta operació s’ha dut a terme després de la 
inspecció dels tècnics i els cossos de seguretat, 
l’endemà de la caiguda d’un tros de cornisa del cam-
panar (la nit del 24 de novembre).
Així mateix, com a mesures de prevenció, el períme-
tre del temple està envoltat amb tanques i amb un 
acordonament senyalitzat, per evitar riscos als via-
nants d’aquesta zona tan transitada.
Després de les festes de Nadal, el Consell de Patri-
moni de la Parròquia ens anirà presentant el projecte 
de restauració i les diferents campanyes per poder-lo 
dur a terme.

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,

En aquest segon diumenge d’Advent l’evangeli ens diu 
molt clarament quina ha de ser la nostra tasca 
principal: «Preparar els camins del Senyor». I tot 
reflexionant quins podrien ser aquests camins, me 
n’adonava que hem parlat molt del servei als més 
pobres, com el lloc de trobada privilegiada amb el 
Senyor, i és cert i sempre necessari, perquè forma part 
de la nostra identitat, i no hi podem renunciar. Però hi 
ha un altre lloc de trobada privilegiada amb el Senyor, 
que és l’Eucaristia. Per què no el recuperem? Hi ha 
molta gent, persones creients, persones que han fet 
de la seva vida un servei, estimats de Déu, que van 
decidir, ja fa anys, no participar més en les cele-
bracions dominicals. I això ens hauria de doldre. Ens 
hauria de qüestionar. ¿No serà, pensava jo, que alguns 
d’ells no venen perquè no troben una comunitat viva 
que celebra la seva fe d’avui? Justament, aquesta 
setmana el Papa Francesc ha presentat el prefaci d’un 
llibre sobre la inculturació del Missal Romà en el ritu 
del Zaire, l’actual República Democràtica del Congo. 
En ell, el Sant Pare destacava: «El procés d’incul-
turació litúrgica és una invitació per posar en relleu 
els diferents dons de l’Esperit Sant, que són riquesa 
per tota la humanitat». I això m’ha fet reflexionar: 

Com són les nostres celebracions litúrgiques? Les 
vivim amb intensitat? ¿La nostra litúrgia conté els 
llenguatges, els colors, els moviments que interactuen 
per ajudar a participar de la litúrgia a totes les 
dimensions de l’home segons els valors específics de 
cada poble? ¿És que la nostra litúrgia és veritablement 
el lloc on el Poble de Déu canta i fa lloances a Déu, el 
Déu de Jesús que ens ha salvat?

Potser seria el moment, en aquest segon diumenge 
d’Advent, que cada un de nosaltres es preguntés si se 
sent formant part activa de la celebració de l’euca-
ristia, si posa en valor el seu sacerdoci baptismal, i què 
podria aportar per fer unes celebracions més vives, 
més comunitàries i amb més calor humà, que ens 
ajudin a aprofundir el misteri que celebrem. Que 
cadascú es pregunti si pot col·laborar d’alguna mane-
ra, ja sigui a través de les lectures, dels cants i dels 
instruments musicals, arreglant les flors, netejant 
l’església, vetllant per la dignitat dels objectes litúrgics 
de la parròquia o altres opcions que heu pogut 
imaginar.  Tots som comunitat, tots som parròquia!

Si tens algun comentari per fer, serà molt benvingut.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: TOTS SOM PARRÒQUIA
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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 7 (20 h), vigília:  Antònia Masaller Payet.
Dimarts 8, solemnitat de la Immaculada Concep-
ció de la Benaurada Verge Maria:

a les 9 h, pel poble;

a les 11 h, Gaspar Casals.  Vicenta Brecha.
Concepció Vedura T.
Divendres 11 (18.30 h):  Antònia Masaller Payet.
Dissabte 12 (20 h): Miquel Closa Sellés (aniversari).
Diumenge 13: a les 9 h, Josep Maria Valls;
a les 11 h, Luchy Trecu Moriere. José María Bassols.
Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Antònia Masaller Payet, de Cruïlles (Girona), als 96 anys.
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

> Festa de Santa Llúcia
El proper diumenge, 13 de desembre, celebrarem la festa 
de Santa Llúcia, patrona de totes les cosidores i les 
puntaires. Com és costum, enguany en la celebració 
eucarística de les 11 h, hi participarà l’Associació de 
Puntaires d’Arenys de Munt tot celebrant la festa de la 
seva patrona. 

> Intenció de pregària del Sant Pare
Per aquest mes de desembre el Papa Francesc prega 
especialment per a la intenció següent:
- Perquè la nostra relació personal amb Jesús sigui 
alimentada de la Paraula de Déu i d’una vida d’oració.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 349,80 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, la col·lecta és extraor-
dinària 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
Dilluns 7 (18.45 h), vigília: Família Badia-March.
Dimarts 8, festa de la Puríssima:
a les 10 h, Esposos Agapit Gili Mussachs i Maria Palla-
rols Clopés. Esposos Joan Rodon i Rosa Valls;
a les 12.15 h, Difunts família Oller-Riera. 
Esposos Joan Rodon i Rosa Valls.
Juan Calvente Rivas.  A la verge Immaculada.
Dimecres 9 (18.45 h):
Filles de Maria difuntes. Pere Massaguer Campins.
Dijous 10 (18.45 h): 
Mª Teresa Meifrén Bardi (1r aniversari).
Divendres 11 (18.45 h): Carmen Muñoz Peregrino.
Família Giménez-López. Montserrat Elies.
Dissabte 12 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  
Diumenge 13:
a les 10 h, Manuel Avilés Dueñas (1r aniversari);
a les 12.15 h, Esposos Andreu Belando Martínez i 
Francisca Benet Fontrodona.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Carmen Ferrer del Castillo, de Madrid, als 85 anys.
Margarita Puertas Blanch, de Barcelona, als 65 anys.
Que el Senyor les aculli a la vida eterna.

> Conferència dels ‘Amics del Retaule’
El divendres vinent, 11 de desembre, a les 19.30 h, al 
nostre temple parroquial de Santa Maria, us convidem 
a la conferència “L’escultor Josep M. Camps i Arnau   
al retaule d’Arenys de Mar”, a càrrec de Joaquim 
Camps, escultor, llicenciat en Belles Arts i professor.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 635 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraor-
dinària per a les obres del temple: «Pintar sagristia i 
arreglar porta de la Capella dels Dolors».
Import pendent: 2.939 €. Moltes gràcies!
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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
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