
Conferència sobre el retaule
Organitzada pels ‘Amics del Retaule”, i amb les mesu-
res de seguretat i de prevenció corresponents, el 
divendres 11 de desembre, al vespre, a la nau central 
del temple parroquial de Santa Maria d’Arenys de 
Mar, unes cinquanta persones van poder gaudir de la 
conferència “L’escultor Josep Maria Camps i Arnau al 
retaule d’Arenys de Mar”, a càrrec de Joaquim Camps 
i Giralt, escultor, professor i net de l’artista.
Va ser una gran i interessant lliçó magistral sobre la 
trajectòria vital i professional de l’escultor barceloní i, 
especialment, sobre la seva vinculació i intervenció en 
la rehabilitació del retaule i de diferents altars de la 
nostra església parroquial durant els anys quaranta i 
cinquanta del segle passat.

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,
Des d’aquestes senzilles ratlles voldríem desitjar-vos a 
tots i a cada un de vosaltres un molt bon Nadal. Ens 
hem anat preparant al llarg d’aquest Advent per a la 
vinguda del Salvador, i a la nit de Nadal el tindrem 
entre nosaltres.
Un Jesús, el Fill de Déu, que aquest any té més ganes 
d’arribar que mai. Perquè vindrà per dur-nos aquella 
abraçada que nosaltres no ens hem pogut donar. 
Vindrà a posar llum en un món que ha caminat molts 
de mesos enmig de la foscor d’una pandèmia que 
semblava que no tenia fi. Jesús vindrà a eixugar les 
llàgrimes de tantes persones que ploren per la pèrdua 
d’un ésser estimat. Vindrà a asseure’s a taula amb tots 
aquells que estaran sols. Vindrà a fer camí amb aquells 
que cada matí es lleven amb la incertesa de saber si 
trobaran un treball. Vindrà per ser les mans del perso-
nal sanitari que lluita contra el coronavirus. Vindrà per 

ser el somriure que acull a totes les persones que 
s’acosten a Càritas o altres entitats que lluiten contra 
la pobresa. Vindrà per dir a tots aquells que han 
mantingut la fe en Déu i a tots aquells que han resat, 
que la seva pregària ha estat escoltada. I vindrà, 
finalment, per compartir l’alegria de tantes i tantes 
persones que han tret el millor d’ells mateixos i han 
descobert una nova manera de viure.
Perquè Nadal és això:
La paraula de Déu que s’encarna enmig del nostre 
món per fer camí entre nosaltres. Nadal és Déu enmig 
nostre per transformar la nostra vida.
Us esperem a totes les celebracions litúrgiques amb el 
desig de celebrar junts la nostra fe, amb el desig de 
sentir-nos família cristiana aplegada entorn del pesse-
bre. Perquè el veritable Nadal, és el Nadal amb Jesús.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: SÍ, JESÚS VINDRÀ!
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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
Aquesta setmana: dilluns i dimarts, a les 6 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 21 (18.30 h):  Antònia Masaller Payet.
Pel patrimoni i l’economia familiar, i per la feina.
Dimarts 22 (18.30 h):  Antònia Masaller Payet.
Pel patrimoni i l’economia familiar, i per la feina.
Dijous 24, Missa del Gall (20.15 h): 
Martí Colomer Fontbona. Rosa Umbert Missé.
Joaquim Torrent Borrell. Maria Crous Pimàs.
Divendres 25, Solemnitat del Nadal del Senyor:
a les 9 h,  Antònia Masaller Payet;
a les 11 h, Josep Maria Trecu Alcain. Lucía Moriere Des-
quartie. Família Roig-Alsina. Família Brecha-Utzet.
Dissabte 26 (20 h): Pel poble.
Diumenge 27: a les 9 h, Maria Carmen i Pere Rossell.
Pel patrimoni i l’economia familiar, i per la feina;
a les 11 h, Martí Torrent Torrent. Emília Coll. Manel Gar-
riga. Salvador Riera Colomer.  Júlia Roura Sala.

> Celebració Penitencial i Nadal
El proper dilluns 21 de desembre, a les 18.30 h, a l’hora 
de la missa. Seguint les mesures de seguretat sanitària, 
aquest dilluns al matí, de 12 a 13 h, qui ho desitgi podrà 
rebre el sagrament de la Penitència al temple parroquial. 
A la tarda, de 17.30 a 18.30 h, i després de la missa.
Enguany, a fi de poder garantir les mesures de seguretat 
sanitària i d’acord amb les normes establertes, la Missa 
del Gall s’avança a les 20.15 h del dijous 24. L’endemà, 25 
de desembre, se celebraran dues misses:  9 h i 11 h.

> Postals solidàries
El cap de setmana passat, el grup de nois i noies de 
Confirmació de la Catequesi Parroquial van fer una 
venda de postals de Nadal a favor de la missió de 
Dapaong (Togo), i van recollir 600 €.
Gràcies a tots els qui van participar-hi!

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 423, 23 €.
+ El 24 i el 25 de desembre, col·lecta extraordinària de 
Nadal per a Càritas Parroquial. 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 22 (18.45 h): 
Rosa Bargalló Campañá.  Albert Ribas i Pepita Pérez.
Dimecres 23 (18.45 h): Ángeles Rodrigo Rodrigo.
Dijous 24, Missa del Gall (18.45 h): 
Fernando Missé Majó. Emili Orra Tapias.
Divendres 25, Solemnitat del Nadal del Senyor:
a les 10 h, Carme i Pepita Tàpias Xamaní;
a les 12.15 h, Família Saurí-Bargalló.
Enric Mollfulleda Borrell. Pepita Sallés. Rosa Sallés.
Joan Recolons. Francisco Guillén. Montserrat Elies.
Dissabte 26 (18.45 h): Juan Alba Jorge.
Diumenge 27: a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Maria Teresa Carbó Ferrer.

> Moviment parroquial
· Defuncions: Antoni Sellés Martínez, de Callosa d’en 
Sarrià (Alacant), als 96 anys. Miquel Cervera Sancho, 
d’Alcanar (El Montsià), als 84 anys. Descansin en pau.

> Celebració Penitencial i Nadal
· Celebració penitencial: dimecres 23 de desembre, a 
les 18.45 h, a l’hora de la missa. Aquest dimecres al 
matí, d’11 a 13 h, qui ho desitgi podrà rebre aquest 
sagrament de la Penitència al temple parroquial. I tam-
bé la tarda, de 17.30 a 18.30 h, i després 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).

> Concert de Nadal
Cantique de Noël, amb la mezzosoprano Magdalena 
Campasol. Diumenge 27 de desembre, a les 19 h, a 
l’església de Santa Maria. Venda d’entrades anticipades: 
del 22 al 24 de desembre, de 9 a 13 h i de 16 a 20 h. 
Aforament limitat. #CulturaSegura.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 492 €.
+ El 24 i el 25 de desembre, col·lecta extraordinària 
de Nadal per a Càritas Parroquial. 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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