
Campanya de Reis 2020-2021
El Convent dels Caputxins i Càritas Parroquial 
d’Arenys de Mar posen en marxa un any més la cam-
panya de recollida de joguines d’aquestes dates.
Com sempre, es demana que les joguines siguin no-
ves, no bèl·liques i no sexistes, per a infants i nens i  
nenes de 0 a 14 anys.
Es poden dur, abans del 29 de desembre, al Convent 
dels Caputxins (de 9 a 13 h i de 16 a 19 h).
Suma’t a l’equip dels Reis!

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,
Aquest tercer diumenge d’Advent les lectures són una 
crida a l’alegria i a la simplicitat. Alegria, la que ens 
demana Sant Pau: «Viviu sempre contents, no us 
canseu de pregar i doneu gràcies en tota ocasió». I 
simplicitat la que ens ofereixen, d’una banda, Maria en 
el seu Magníficat: «Déu ha mirat la petitesa de la seva 
serventa» i, de l’altra, la de Sant Joan Baptista, a l’evan-
geli, el qual, davant la pregunta sobre la seva identitat: 
“Qui ets?”, no pensa en tot el que és, sinó en el que 
Déu vol que sigui i diu, senzillament: «Jo no sóc el 
Messies». Aquesta és la veritable actitud cristiana. 
Aquesta és la missió que ens demana avui el Senyor: 
Viure des de la simplicitat i l’alegria la nostra fe, per 
esdevenir testimonis fidels del Senyor que ve. Testi-
monis que es converteixen en veus que criden en el 
desert: “Aplaneu una ruta al Senyor”. Aquest és el ve-
ritable sentit de l’Advent.
I justament, amb aquest desig d’ajudar-nos a viure en 
l’alegria i la simplicitat,  el Papa Francesc acaba de pu-

blicar una carta apostòlica titulada «Patris cor-
de» (Amb cor de pare), dedicant un any a Sant Josep, i 
que ens pot ajudar per a la nostra pregària personal. 
En ella hi podem llegir: «Amb un amor de pare, així va 
estimar Sant Josep a Jesús». O sigui, el va estimar, sen-
zillament, com Déu li va demanar de fer-ho. Com un 
pare. Aquesta és la força de Sant Josep i per això, con-
tinua el text: «Tots podem trobar en Sant Josep –l’ho-
me que passa desapercebut, l’home de la presència 
diària, discreta i oculta– un intercessor, un recolza-
ment i una guia per aquests temps de dificultat. Sant 
Josep ens recorda que tots els qui viuen aparentment 
amagats o en una segona línia, tenen un protagonisme 
immens en la història de la salvació». És una crida a 
acollir amb alegria, en la nostra pròpia història, la sim-
plicitat d’una vida donada, desconeguda per a molts, 
però coneguda per a Déu. I amb això n’hi ha prou per 
donar sentit a tota la nostra vida.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: ALEGRIA I SIMPLICITAT
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ADVENT-NADAL 2020
> ARENYS DE MUNT

· Celebració penitencial: dilluns 21 de desembre,         
a les 18.30 h, a l’hora de la missa.

· Missa del Gall: dijous 24 de desembre,                       
a les 20.15 h.

· Misses del dia de Nadal: a les 9 h i a les 11 h.

> ARENYS DE MAR
· Xerrada d’Advent: divendres 18 de desembre, a les 

20.30 h, al Convent dels Caputxins, després de la 
missa de les 19.30 h. Tema:  “L’advent dels màrtirs. 

Donar la vida com a plenitud de l’espera                 
del Senyor”.

· Celebració penitencial: dimecres 23 de desembre,   
a les 18.45 h, a l’hora de la missa.

· Missa del Gall (dijous 24 de desembre):              
Parròquia (18.45 h) i Convent dels Caputxins (23 h).

· Misses del dia de Nadal: Parròquia (10 h i 12.15 h)         
i Convent dels Caputxins (11 h i 19.30 h).



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 14 (18.30 h):  Antònia Masaller Payet.
Dimarts 15 (18.30 h):  Antònia Masaller Payet.
Divendres 18 (18.30 h):  Antònia Masaller Payet.
Dissabte 19 (20 h): Maria Ferran, confraressa del Roser.
Diumenge 20:
a les 9 h, Josep Valls. Maria Macià;
a les 11 h,  Antoni Majó Horta. Maria Torrent Oms.
Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Matilde García Romano, de Valderromán (Soria), als 88 
anys. Joaquima Mercader Calafell, d’Arenys de Munt, als 
83 anys. Preguem per elles i encomanem-les al Senyor.

> Recollida d’aliments i de joguines
Càritas Parroquial informa que participa, conjuntament 
amb altres grups/entitats del poble, en la recollida 
d’aliments que es farà els dies 19 i 20. Els aliments es 
podran portar a les carpes que hi haurà davant de 
l’Ajuntament, a la plaça de l’Església i al Pi Gros.  Aquesta 
recollida és necessària davant les necessitats de molts 
veïns per l’actual crisi sanitària i econòmica que patim. 
Tots som cridats a participar-hi!
Per altra banda, també s’informa que la Parròquia 
col·labora en la campanya de Reis “Un somriure no té 
preu”, perquè cap infant es quedi sense joguines durant 
les festes de Nadal.

> “Dia del Seminari: Pastors Missioners”
Donatius: 250 €. 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 15 (18.45 h):
Arturo Saurí Bargalló (aniversari).
Paquita Martí Collet (aniversari).  Joaquim Viader
Grebol. Pere Martí Roca. Carme Ribas Riera.
Dimecres 16 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala. 
Dijous 17 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 18 (18.45 h): Joan Pera i Serra (5è aniv.).
Montserrat Elies. Pels fidels difunts.
Dissabte 19 (18.45 h):
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.
Rosa Maria Maresma Albertí. Rosa Albertí Nogueras.
Diumenge 20: a les 10 h, Josep Montmany i  Vidal;
a les 12.15 h, Pilar Ferrer del Castillo.
Santiago Ferré Martí. Mª Ángeles Ferré Martí.
Antonio Corró Doménech. Santiago Ferré Pedret.
Lolita Martí Mateu. Rosa Dasca Cariteu.
Augusto Algueró Algueró.  Augusto Algueró Dasca.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Anna Maria Espelt Dueso, de Ripoll, als 91 anys.
Domingo Parra Molano, de Villafranca de los Barros 
(Badajoz), als 76 anys. Que el Senyor els aculli a la vida 
eterna, i ompli de pau i esperança els familiars i amics.

> “Dia del Seminari: Pastors Missioners”
Donatius: 485 €. 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

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
«Pintar la sagristia i arreglar porta dels Dolors».
+ Col·lecta del diumenge passat: 1.099 €.
+ Donatiu rebut: 3.000 €.  * Romanent: 1.160 €.
Després d’assolir l’import d’aquest projecte, el ro-
manent anirà destinat a la propera obra:
«Assegurar la cornissa del campanar», que té un 
import de 6.900 €. Moltes gràcies!

> COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA OBRES:
«Intervenció del teulat de la Capella del Remei».
+ Col·lecta del diumenge passat: 847,03 €.
Import pendent: 4.336,10 €. Moltes gràcies!
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