
Benvolguts, ha arribat el temps de posar en pràctica 
aquesta sinodalitat de la qual hem anat parlant els 
darrers mesos. Dijous passat, a la parròquia d’Arenys 
de Munt, un bon grup de fidels  ens vam trobar per 
posar-nos-hi a treballar. Va ser un moment bonic, 
començat per una pregària, seguit d’una senzilla dis-
sertació sobre el significat del Sínode, i continuant 
amb un diàleg obert que ens va permetre compartir i 
escoltar els  pensaments de tots, per veure cap a on 
mou l’Esperit a la seva Església.
Aquest divendres que ve serà el torn de la comunitat 
d’Arenys de Mar, i no hi podem faltar! I no podem per-
què la veu de cada un és important. Perquè el que 
desitja el Papa Francesc és que, d’una vegada per 
totes, descobrim que l’Església no és clerical, sinó 
que està formada per tot el Poble de Déu. Que el 
capellà és un més d’aquest poble, que ha rebut una 
vocació preciosa per ser signe enmig de la comuni-
tat, no un dirigent. I per això es vol retornar la Paraula 
a tota la comunitat. Que, amb senzillesa, puguem res-
pondre a la pregunta de saber què demana l’Esperit a 
la nostra Església en aquest segle XXI. I fer-ho ca-
minant junts. Junts entre nosaltres, els mateixos 
cristians, mostrant la comunió entorn del Crist, però 
també junts amb els altres fills i filles de Déu que no 
formen part de l’Església, però que segur que tenen 
alguna cosa a dir-nos.
Per això és tan bo el que vam fer a Arenys de Munt, i 
el que farem a Arenys de Mar, perquè distribuïts  en 
petits grups, no pretenem convèncer a l’altre del que 
pensem, ni volem imposar les nostres  idees, sinó que, 
amb senzillesa, ens escoltem per saber què hi ha 
veritablement en el cor dels altres.
Per això, només em queda convidar els fidels 
d’Arenys de Mar a participar de la trobada aquest 
divendres 10 de desembre, a partir de les 19.30 h, a 

la nostra església parroquial de Santa Maria, per fer 
escoltar la vostra paraula.
I si tant a Arenys de Munt com a Arenys de Mar, 
després d’aquesta primera trobada general, hi ha 
algun grup que desitja continuar fent jornades de 
reflexió, ho podeu dir als Consells Parroquials i donar-
vos les vostres conclusions després de les vacances 
de Nadal. Així ho podrem recollir, fer-ne una síntesi i 
enviar-ho a Girona.
Que la Mare de Déu, en aquesta bonica festa de la 
Immaculada Concepció del 8 de desembre, ens ajudi 
a estar oberts a l’acció de l’Esperit i a estar sempre 
disposats a fer la voluntat de Déu.

ESCLETXES Caminem junts - Preparem el Sínode
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE II 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
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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 6 (18.30 h) i dimarts 7, vigília (20 h): Pel poble.
Dimecres 8, Solemnitat de la Immaculada Concepció:
9 h no hi ha missa.
11 h Maria Brecha Torrent. Emili Mas.
Divendres 10 (18.30 h): Per les ànimes del Purgatori.
Dissabte 11 (20 h): Pel poble.
Diumenge 12: 9 h Miquel Closa Sellés (aniversari).
11 h Andreu Majó. Carme Ferrer, Güell.
Confrares difunts del Roser.

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest mes  de desembre del 2021, el Papa Fran-
cesc encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent 
intenció per a la pregària: “Resem pels  catequistes, 
cridats a proclamar la Paraula de Déu: perquè siguin 
testimonis d’ella amb valentia, creativitat i amb la força 
de l’Esperit Sant”.

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

· PREGUEM JUNTS
Gràcies, Senyor, per Maria de Natzaret,
perquè ens ensenya a fiar-nos de Tu
malgrat no entendre els teus plans.
La seva disponibilitat obre la porta 
a una nova creació, a una nova relació amb Tu,
basada en la confiança, en l’amistat,
en la franquesa, en l’amor.
Alegra’t, Maria, plena de gràcia!

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 491,96 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria  per a obres  «Reparació motor rellotge i entorns». 
Import: 4.701,10 € (Subvenció Ajuntament: 3930,10 €; 
Parròquia: 771 €). 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 7, vigília (18.45 h):
Difunts família Badia-March.

Dimecres 8, Solemnitat de la 
Immaculada Concepció:
10 h Per les Filles de Maria.
12.15 h Josep Lluís Aguado 
Hernández.
Pere Massaguer Campins. 
Pilar Ferrer del Castillo.
Dijous 9 (18.45 h):
Per les Filles de Maria difuntes.
Divendres 10 (18.45 h):
Cèlia Borja Garcia.
Pels fidels difunts.

Acció de gràcies a María Teresa Meifren Bardi (2n aniv.).
Dissabte 11 (18.45 h):
Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Diumenge 12: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

· XARXES
Podeu seguir l’actualitat de la nostra comunitat a la 
pàgina de Facebook “Parròquia de Santa Maria 
d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· 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: 540 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a obres «Realització Pla Director Temple i 
estudis  tècnics». Import: 22.295,50 € (Subvenció 
Diputació: 18.000 €; Subvenció Bisbat: 3.146 €; Parrò-
quia: 1.149,50 €). 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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