
CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS 
Benvolguts, durant aquest mes de novembre arreu 
de Catalunya estem pregant perquè no manquin 
vocacions als nostres bisbats.

Per això, el proper dimarts 22 de novembre, que és 
el dia que toca al nostra bisbat, us convido que 
cada un de vosaltres, des de les vostres cases, 
busqueu una estona per pregar perquè no faltin 
vocacions. Feu-ho, si podeu, amb els vostres fills i 
nets i expliqueu-los que, com a batejats, cada un 
de nosaltres ha rebut una vocació, i que ells han de 
descobrir, també, a què els crida Déu. Ensenyeu-
los a pregar, perquè en la mesura en la que els 
nostres fills ens vegin pregar a casa, entendran la 
importància que donem a Déu en les nostres vides.

COMENÇAMENT DE L’ADVENT
Diumenge que ve comencem el primer diumenge 
de l’Advent. És un temps marcat per l’esperança i 
on cadascú de nosaltres ha de fer un esforç per 
preparar-se, conscientment, per rebre Jesús que 
vol néixer enmig nostre.
Així, d’aquesta manera, el dissabte vinent, 26 de 
novembre, a Arenys de Mar i de Munt, tindrem la 
missa de catequesi per ajudar als nostres menuts a 
viure aquest moment amb més intensitat.

FESTA DE LA MEDALLA MIRACULOSA
A més, també aquest dissabte 26, a Arenys de Mar, 
celebrarem la festa de la Mare de Déu de la 
Medalla Miraculosa, a la missa de les 18.45 h.

Una festa que ens recorda l’aparició de la Verge 
Maria a Catalina Labouré, el 27 de novembre del 
1830, i que està molt arrelada a la nostra vila 
gràcies a les capelles domiciliàries.
Ens ho explica en Jordi Mas, que n’és el respon-
sable: «Les Filles de la Caritat de sant Vicenç de 
Paül, de Maricel, són un autèntic referent a Arenys 
de Mar. Són elles les que van impulsar, sobretot 
amb l’enyorada sor Francisca Gorgas, la recupe-
ració d’aquesta antiga tradició de les capelles a la 
nostra vila.
A Arenys de Mar, més de dues-centes famílies 
acullen actualment les capelles de la Mare de Déu 
Miraculosa. Acollir la capella de la Miraculosa és 
una invitació a la pregària personal i també a la 
pregària en família. La capella et dona la benvin-
guda cada vegada que entres a casa. Cada vegada 
que passem per davant de la capella Maria ens 
recorda la importància de la pregària i de la caritat».
Participem-hi amb goig!

ESCLETXES Preguem junts
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
SOLEMNITAT DE CRIST REI / 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: Mossèn Jean Baptiste Bedouma Kamman
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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 21 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 22 (18.30 h): Juan Blanco Martínez.
Fidela Blanco Talavera. Filomena Blanco Talavera.
Mercè Bellsolell Garriga.
Divendres 25 (18.30 h): Pel poble. 
Dissabte 26 (20 h):
Joan Clopés Ferran (16è aniversari).

Diumenge 27: 9 h Maria Carmen i Pere Rossell.
Climent Colomer Colomer.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.
Rosa Castañé. Josep Vila.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Jaume Rosquellas Puig, de Sant Hilari Sacalm, als 
84 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
Aquest dilluns, 21 de novembre, a les 7 h de la 
tarda, al temple parroquial, després de la missa 
vespertina, podrem participar a la pregària de 
Taizé en comunitat. Tots hi som convidats!

· GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 2022
Càritas Parroquial informa que novament, i des-
prés de dos anys de pandèmia, enguany es torna 
a posar en marxa, i amb el format habitual, el 
Gran Recapte d’aliment. Serà els dies 25, 26 i 27 
de novembre, amb presència de voluntariat als 
establiments del nostre poble, i que cuidaran de 
la recollida i classificació física dels aliments.  
També, qui vulgui, podrà fer aportacions econò-
miques als mateixos establiments col·laboradors.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ord. del diumenge passat: 424,30 €.

+ Col·lecta de Sant Martí per a obres: 447,90 €.

     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 22 (18.45 h):
Difunts família Badia-March.

Dimecres 23 (18.45 h): Maria Teresa Carbó Ferrer. 

Dijous 24 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres 25 (18.45 h):
Ketty Cabañas Llobet. Pels fidels difunts.

Dissabte 26 (18.45 h): Esposos Antoni Valls Cosso 
i Marta Fàbregas Clavell. Esposos Josep Riera 
Gelmà i Eulàlia Casellas Tutó.

Diumenge 27:
10 h Per la vila. 12.15 h Andreu Guri i Sala.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Joaquima Fortuny Costa, d’Arenys de Mar, als 85 
anys. Carme López Alonso, d’Arenys de Mar, als 
91 anys. Preguem i encomanem-les al Senyor.

· VISITA MENSUAL AL RETAULE
Dissabte que ve, 26 de novembre, darrer dissabte 
de mes, visita guiada al nostre retaule barroc. És 
a les 11 h del matí i no cal reserva prèvia.

· RECÉS D’ADVENT 
Enguany, el recés d’Advent de la comunitat 
cristiana serà el divendres 2 de desembre, a les 
19 h, al Convent dels Caputxins d’Arenys de Mar. 
Com sempre, es començarà amb una estona de 
meditació i música, l’eucaristia i després la xerra-
da. Aquesta vegada hi predicarà Mons. Javier 
Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona.

· GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 2022
A Arenys de Mar, els dies 25 i 26, participa al 
Gran Recapte d’Aliments, a supermercats, mer-
cats i petit comerç. Per endavant, moltes gràcies!

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 573 €.

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, 71-73, 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

