
Benvolguts, en aquest inici del temps de l’Advent, 
a les nostres esglésies, veurem les corones d’Ad-
vent d’una manera ben visible. Però, i si aquestes 
corones també les féssim ben presents a casa 
nostra? ¿I si de la mateixa manera que per Nadal 
tenim el pessebre, i que ara molts dels nostres 
menuts tenen aquests bonics calendaris d’Advent, 
no tinguéssim també a casa una bella corona 
d’Advent? Per això, m’ha semblat escaient com-
partir la proposta que ens fan des del Centre de 
Pastoral Litúrgic (CPL):
Una bona manera de viure a casa aquest temps de 
preparació de la vinguda del Senyor és fer-hi la 
corona d’Advent. La corona d’Advent consisteix en 
una corona feta amb branques verdes en la qual es 
fixen quatre ciris vistosos.
El primer diumenge d’Advent (o sigui, quatre 
diumenges abans de Nadal), per exemple, abans 
de dinar, o el vespre anterior, s’encén un ciri de la 
corona; el segon diumenge, dos; el tercer, tres; i el 

quart, tots quatre. Així es va assenyalant el pas de 
les setmanes fins a Nadal.
Si hi ha infants a casa, el ritu de la corona els pot 
ajudar a viure més cristianament la preparació del 
Nadal. I si no n’hi ha, també serà una bona ocasió 
de pregària familiar adulta: o bé dels esposos sols, 
o bé dels esposos amb els fills grans o altres 
membres de la família. Fem-ho i, de ben segur, els 
més menuts de casa ho recordaran sempre més 
amb afecte i marcarà per sempre el seu cor.
Una possible pregària mentre s’encén el ciri podria 
ser aquesta:
“Jesús, germà, Senyor,
vine enmig nostre.
Volem preparar la teva vinguda.
Et volem rebre. T’esperem,
perquè transformis les nostres vides
i ens portis la teva llum,
la teva pau i el teu amor. Amén.”

ESCLETXES La corona: Advent a casa
per Mn. Joan Soler i Ribas
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Enguany, el divendres 11 de novembre, els arenyencs 
van celebrar la solemnitat de Sant Martí de Tours, 
patró de la nostra parròquia i del nostre poble.

A l’ofici, que va ser retransmès per Ràdio Arenys de 
Munt, hi va predicar Mn. Cinto Busquet, rector de 
Calella, i els cants van ser interpretats pel Cor Femení 
Aloc acompanyats de l’Orquestra Maravella.

Glòria sempre a Sant Martí!F
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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 28 (18.30 h): Pel poble.

Dimarts 29 (18.30 h): Ramona Cruells Llauró.
Antonino Doz Robledo. Joaquina Doz Cruells.
Antonio Ramos Ruiz.

Divendres 2 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas. 

Dissabte 3 (20 h): Difunts família Pascual-Artero.

Diumenge 4: 9 h Pel poble.
11 h Antonio Egea. Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Ramon Sala Domingo, de Barcelona, 
als 86 anys. Josep Salvà Tort, d’Arenys de Mar, als 
85 anys. Preguem per ells i encomanem-los a la 
misericòrdia del Senyor.

· TROBADA SINODAL
El dimecres 14 de desembre, a les 19.30 h, a 
l’església parroquial de Santa Maria d’Arenys de 
Mar, els grups de treball sinodals de les parrò-
quies d'Arenys de Mar i de Munt i el grup del 
Convent dels Caputxins es reuniran per compartir 
el resum mundial del Sínode i per fer-ne una 
apreciació. Aquesta serà enviada de nou a Roma.

· PREGUEM JUNTS
Ens cal aprendre a fer camí cada dia

amb la joia renovada i la confiança ferma

que anem al teu encontre,

perquè tu vens, Senyor,

per seguir sent Vida entre nosaltres.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ord. del diumenge passat: 441,82 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, 
col·lecta extraordinària per a obres. 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 29 (18.45 h): Isabel Prat Lloret.
Dimecres 30 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.
Andreu Bertran. Andreu Fàbregas.
Pere Martí Roca (aniversari). Carme Ribas Riera. 
Paquita Martí Collet. Joaquim Viader Grèbol.
Dijous 1 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 2 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Àngel Enseñat Sacristán (7è aniversari).
Dissabte 3 (18.45 h): Francisco Maimí i Fané.

Diumenge 4: 10 h Carles Costa Montal (6è aniv.).
Esposos Joaquim Mir i Assumpció Pascual.
Esposos Joan Julià i Amàlia Arnó. Juanita Julià.
12.15 h Esposos Josep Coll Colomer i Maria Aba-
dal Castañé. Difunts de les famílies Bertran, Fàbre-
gas, Fita i Carrión.

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
A la nostra Parròquia, divendres dia 2, després de 
la missa, celebrarem l’Adoració Eucarística.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Brígida Pulido Cedó, d’Arenys de Mar, als 94 
anys. Maria Rosa Saurí Bargalló, de Breda, als 96 
anys. Que el Senyor les aculli a la vida eterna, i 
ompli de pau i esperança els familiars i amics.

· RECÉS D’ADVENT 
Enguany, el recés d’Advent de la comunitat cris-
tiana serà divendres que ve, 2 de desembre, a les 
19 h, al Convent dels Caputxins d’Arenys de Mar. 
Com sempre, es començarà amb una estona de 
música i meditació i, a continuació, l’eucaristia. 
Tot seguit, Mons. Javier Vilanova, bisbe auxiliar 
de Barcelona, farà la xerrada “Jesucrist, el Fill de 
Déu, és la nostra esperança”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 433 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, 
col·lecta extraordinària per a obres. 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, 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
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