
Benvolguts, comencem aquest temps de l’Advent, i 
us convidaria a fer un esforç, personal i comunitari, 
per viure’l amb més intensitat. Una intensitat que 
només aconseguirem si posem veritablement a Déu al 
centre de les nostres vides. Perquè si bé és cert que 
l’Advent és el temps que ens prepara per l’arribada de 
Jesús, no és menys cert que Jesús vindrà tant si 
l’esperem com si no l’esperem. Aleshores, quina dife-
rència hi ha entre esperar-lo i no esperar-lo? Doncs 
que aquells que l’esperaran hauran pogut preparar-li 
una estada en el seu cor i podran dir amb sant Pau: 
«El Senyor ha fet créixer en nosaltres el seu amor fins 

a vessar».
I res més, perquè avui tenim imatges d’algunes de les 
celebracions que hem viscut aquestes darreres set-
manes i que volem compartir amb tots vosaltres.
Però sí que m’agradaria recordar-vos que una bona 
manera de fer aquest camí de l’Advent és recuperar 
l’assiduïtat a la missa dominical i els dies festius. 
Perquè participar de la celebració de l’eucaristia és la 
manera més clara de dir que estem esperant a Jesús.
Que aquest temps de l’Advent, temps d’esperança, 
ens hi ajudi.

ESCLETXES Temps d’Advent
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE I D’ADVENT / C
Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt
Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar
Arxiprestat del Maresme - Bisbat de Girona
Rector: Mossèn Joan Soler i Ribas
Vicari: Fra Edwin Paul Arulanandu
Adscrit: Mn. Prosper Lare Bartche
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Comiat de Mn. Elies
Després de vuit anys entre nosaltres, el dissabte 13 
de novembre vam dir adéu a Mn. Elies Ferrer, que ha 
marxat a viure a la Residència Sacerdotal «Bisbe 
Sivilla» de Girona. Va ser a la missa anticipada en què 
la comunitat parroquial d’Arenys de Mar va agrair-li el 
seu ministeri i la seva estada a la vila.
Moltes gràcies, Mn. Elies, que Déu sigui el teu nord!

Confirmacions a Arenys de Mar
El 7 de novembre, també, celebració molt viscuda 
amb la Confirmació d’un grup de nois i noies: Berta 
Ayala Campuzano, Iago Clapés Fabregà, Carla de Pol 
Casan, Amaia Duarte Ramírez, Laia Gallardo Casan, 
Aniol Gómez Vila i Ares Taulé Coll. El bisbe Francesc 
els va administrar aquest sagrament i els va encorat-
jar a ser autèntics testimonis de Jesús. Felicitats!

Missa i record a Mn. Pepe
Ple parroquial, el 6 de novembre, a la missa anticipa-
da d’Arenys de Mar, per a l’Eucaristia de record i 
agraïment a Mn. Pepe, el nostre vicari del 1974 al 2006 
i adscrit fins a l’1 de setembre passat quan ens va 
deixar. Va ser una celebració molt emotiva amb ofre-
nes per part de diversos grups, audiovisual, publica-
ció i punt de llibre commemoratius i xocolatada final.
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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 29 i dimarts 30 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 3 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Per les ànimes del Purgatori.
Dissabte 4 (20 h): Domingo Parera Girona.
Diumenge 5: 9 h Francisco Casellas. Manuel Costa.
Xavier Costa. Miquel Hugas. Fina Maymó.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Diego Montilla Marín, d’Arjona (Jaén), als 
76 anys. Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

· XARXES
Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  
a l’adreça arenysvp@gmail.com.

· XERRADA D’ADVENT
Dijous  que ve, 2 de desembre, a les 19.30 h, a l’es-
glésia  parroquial de Sant Martí d’Arenys  de Munt, es 
durà a terme la  xerrada i treball sobre la sinodalitat. 
Mn. Joan Soler, rector, conduirà aquesta trobada d’Ad-
vent: “Caminem Junts - Preparem el Sínode”.
Tots hi som convidats!

· PREGUEM JUNTS
Gràcies, Senyor, per aquest nou temps d’Advent,
perquè és un moment d’aprenentatge,
que ens ajuda a saber esperar,
a saber escoltar, a saber reconèixer.
Volem estar atents, viure en actitud de pregària,
per no deixar-nos perdre l’oportunitat de trobar-te.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 362,18 €.
+ Donatiu rebut: 50 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lecta 
extraordinària per a obres. 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 30 (18.45 h): Andreu Fàbregas Massuet.
Andreu Bertran Niell. Andreu Guri i Sala.
Dimecres 1 (18.45 h): Pere Martí Roca (aniversari).
Carme Ribas Riera. Paquita Martí Collet.
Joaquim Viader Grèbol.
Dijous 2 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 3 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 4 (18.45 h): Francisco Maimí Fané.
Diumenge 5: 10 h Joaquim Mir i Assumpció Pascual.
Joan Julià i Amàlia Arnó. Juanita Julià Arnó.
12.15 h Andreu Guri i Sala. Andreu Bertran Niell.
Mercè Fàbregas Jaurés. Andreu Fàbregas Massuet.
Mercè Carrión López.

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
A la nostra Parròquia, divendres  que ve, 3 de desem-
bre, primer divendres de mes, celebrarem l’Adoració 
Eucarística, després de la missa i fins a les 20 h.

· RECÉS D’ADVENT ALS CAPUTXINS
Divendres 3 de desembre, amb l’horari següent:
19 h - Música i meditació preparat pels  Grups de 
Diàleg i Pregària.
19.30 h - Eucaristia.
20.15 h - Xerrada “Mentalitat de pobre” a càrrec de 
Jordi Cussó. Seguidament diàleg.

· GESTIONS PARROQUIALS
Per a qualsevol consulta (intencions  de misses, petició 
de partides de baptisme, etc.), a més del dia de des-
patx parroquial (cada dimecres, d’11 a 13 h), també 
podeu fer gestions  d’aquest tipus dirigint-vos directa-
ment al nostre sagristà en l’horari d’obertura del tem-
ple de dimarts a dissabte (de 9 a 13 h i de 16 a 20 h).

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 395 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a obres. 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, 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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