
Benvolguts, ja som al quart diumenge d’Advent i 
dissabte vinent ja serem a Nadal. El Verb de Déu es 
farà carn de nou i habitarà entre nosaltres. Déu fet 
home. I aquesta frase, tan senzilla de dir, i tan difícil 
de creure, és el que ha de canviar la nostra manera de 
viure. Si nosaltres ens diem i ens sentim cristians, si 
nosaltres volem viure la nostra fe amb plenitud, 
aleshores hem de fer un pas més en les nostres 
celebracions del Nadal. Hem de sentir, veritablement, 
la necessitat de celebrar junts amb els altres cristians 
el do de la nostra fe, de celebrar la festa de la Vigília 
del Nadal i la festa del Nadal en comunitat. Perquè, si 
no ho celebro en comunitat, com puc dir que em 
sento Església?
I per preparar-nos millor a viure el Nadal, i com veureu 
en els anuncis de cada parròquia, ho farem a través 
del sagrament de la penitència: la confessió. És un 
sagrament que ha anat quedant apartat de les nostres 
vides i que caldria recuperar. Per això celebrarem l’eu-
caristia amb la celebració comunitària del perdó, per 

qui ho desitgi, com ho heu fet des de fa molts anys. 
Però també, per als qui vulgueu, podreu trobar als 
mossens, abans i després de l’eucaristia, per a la 
confessió individual. Una confessió que, com ens re-
corda el Papa Francesc, «no és el camí que fan les 
persones castigades que han d’humiliar-se pels errors 
comesos, sinó que és el camí que fan els infants 
després d’haver-se equivocat i corren a rebre una 
abraçada dels pares. Així, també, el bon Pare Déu ens 
aixecarà i ens perdonarà. Perquè Déu perdona sem-
pre a aquell qui li ho demana amb sinceritat. No anem 
a trobar-nos amb un jutge, sinó amb Jesús que m’es-
tima i em guareix».
No tinguem por, doncs, de la confessió individual. 
Traiem-li aquest vernís de negativitat que li hem posat 
i adonem-nos del gran do que significa, perquè quan 
verbalitzo els  trencaments que sento en el meu cor, ja 
ha començat la guarició de l’Amor de Déu en mi. I és 
que, el centre de la confessió, no soc jo ni el meu 
pecat, sinó que és Déu i el seu Amor.

ESCLETXES Preparem-nos per al Nadal
per Mn. Joan Soler i Ribas
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RECÉS D’ADVENT 2021
El divendres 10 de desembre, a l’església parroquial 
de Santa Maria d’Arenys de Mar, una trentena de 
fidels van aplegar-se per dur a terme la trobada 
d’Advent “Caminem junts - Preparem el Sínode”.
Després d’una pregària inicial, Mn. Joan va fer una  
senzilla dissertació sobre el significat del Sínode i,   
a continuació, en grups i conjuntament, es va esta-
blir un diàleg obert que va permetre compartir i 
escoltar els pensaments de tots.
A partir d’aquí, com a la comunitat parroquial 
d’Arenys de Munt, els Consells Pastorals elabora-
ran unes conclusions i realitzaran una síntesi que 
enviaran al nostre Bisbat de Girona.
(Fotografies: Francesc Xavier Maimí)



  
       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 i dimarts, a les 6 de la tarda.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 20 (18.30 h):
Salvador Marquès Colomer (aniversari).
Dimarts 21 (18.30 h): Celebració de la Paraula.
Divendres  24 (20 h) Benedicció del Pessebre Monu-
mental i, seguidament, Missa del Gall:
Martí Colomer Fontbona. Rosa Umbert Missé.
Llorenç Ribas. Raimunda Orrios. José López.
Ànimes del Purgatori. 
Dissabte 25, Solemnitat de Nadal:
9 h no hi ha missa;
11 h Lucina Rovira Horta. Mn Jaume Recasens.
Família Roig-Alsina. Família Brecha-Utzet.
Diumenge 26:
9 h Maria Carmen i Pere Rossell.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.
Andreu Roca March. Maria Gaspart Mora.

· CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA
El proper dilluns 20 de desembre, tots som convocats 
als  actes comunitaris que se celebraran, a 2/4 de 7 de 
la tarda: missa i celebració comunitària de la Penitèn-
cia. Els  qui desitgin fer una confessió individual 
trobaran els  mossens a partir de les 17.30 h a l’esglé-
sia, i també, després  de la missa, els qui ho desitgin 
es podran quedar.
· CELEBREM EL NADAL
El divendres  24 de desembre, a les  8 h del vespre, 
s’inaugurarà el 65è Pessebre Monumental, i tot seguit 
se celebrarà la Missa del Gall. El dia anterior, el dijous 
23 de desembre, al Mercat Municipal, s’inaugurarà 
l’exposició dels  65 anys del Pessebre Monumental, 
1956-2021. El dissabte 25 de desembre, a les 11 h del 
matí celebrarem la missa de la Solemnitat del Nadal (a 
les 9 h no hi haurà missa).
· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 423,61 €.
+ 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
  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 21 (18.45 h): Rosa Bargalló (aniversari). 
Rosa Maria Maresma Albertí (aniversari).
Rosa Albertí Nogueras.
Dimecres 22 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 23 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 24, Missa del Gall (18.30 h):
Fernando Missé Majó. 
Dissabte 25, Solemnitat de Nadal:
10 h Difunts família Saurí-Bargalló.
12.15 h Pepita Sellés. Rosa Sellés. Joan Recolons.
Francisco Guillén. Enric Mollfulleda Borrell.
Diumenge 26:10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Maria Teresa Carbó Ferrer.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Leocadia Labado Llavero, de Sierra de Yeguas  (Màla-
ga), als 81 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i 
ompli de pau i esperança els familiars i amics.

· CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA
El proper dimarts 21 de desembre, a les 18.45 h de la 
tarda, missa i celebració comunitària de la Penitència. 
Els qui desitgin fer una confessió individual trobaran 
els  mossens  a partir de les 17.30 h a l’església. 
Després de l’eucaristia, els qui ho desitgin, també 
podran realitzar la confessió individual.

· NADAL 2021 A ARENYS DE MAR
· Missa del Gall (divendres 24 de desembre):
Parròquia (18.30 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).

· CAMPANYA DE REIS
Ajuda els Reis: portant joguines noves al Convent dels 
Caputxins. Fins al 31 de desembre (de 9 a 13 h i de 16 
a 19 h). Moltes gràcies!

· COL·LECTES
+ Col·lectes de la Immaculada i del diumenge: 933 €. 
+ El 24 i el 25 de desembre, col·lecta extraordinària de 
Nadal per a Càritas Parroquial. Moltes gràcies!

Parròquia de Sant Martí - Plaça de l’Església, 2 - Arenys de Munt - Tel. 679 55 34 66
Despatx parroquial: Aquesta setmana, el divendres 24 no hi haurà servei de despats - 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

mailto:arenysmuntparroquia@gmail.com
mailto:arenysmuntparroquia@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/parroquiasantamariaarenysdemar/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/parroquiasantamariaarenysdemar/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/ParroqArenys
https://twitter.com/ParroqArenys

