
Benvolguts, aquesta setmana celebrarem la solem-
nitat de la Immaculada Concepció de Maria. La 
festa mariana per excel·lència perquè fa possible el 
gran sí de Maria. En aquest dogma, l’Església sosté 
que Maria, per una gràcia especial de Déu, fou 
preservada de tot pecat des de la seva concepció. I 
això, no treu res de la llibertat de Maria, perquè 
com la primera Eva, ella podia haver triat de seguir 
el bé o el mal. Però Maria, la segona Eva, no comet 
el mateix error, sinó que, lliurement, decideix d’obe-
ir la voluntat de Déu.
De tal manera que podem dir que Maria fou el 
somni de Déu, i per això fou perfecta. Perquè feia 
molt que Déu havia imaginat com havia de ser 
aquella que donaria carn a la divinitat. Feia molt 
que Déu havia somniat quin era l’ideal d’humanitat. 
I, quan aquest somni es fa realitat en Maria, la 
humanitat està preparada perquè Déu es faci 
home. Maria, doncs, per la gràcia de la seva imma-
culada concepció, estava preparada per ser la 
Mare del Salvador.
Germans, en conseqüència, si Maria és el somni de 
Déu, si en Maria s’acompleix la plenitud de l’home, 

i si és per Maria que ens ha nascut el Salvador, 
aleshores, per què no la recuperem a la nostra vida 
diària? En la mesura que la devoció a Maria ha 
disminuït, ha disminuït també la nostra fe i la nostra 
vida cristiana. Ho va deixar escrit de manera molt 
bonica el papa Benet XVI: “Maria, vetlleu per 
aquesta vella Europa que està perdent les seves 
arrels cristianes. Mostreu-vos de nou provident i 
misericordiosa perquè els homes i dones d’avui, 
respectant la dignitat humana, rebutjant tota forma 
de violència i d’explotació, recuperin la civilització 
de l’Amor que vós ens vàreu ensenyar. Mostreu-vos 
Maria, especialment en els més necessitats, en els 
exclosos, els indefensos i els marginats, víctimes 
d’una societat que amb massa freqüència ha 
sacrificat a l’home perquè ha seguit els seus propis 
interessos, enlloc de seguir els interessos de Déu 
com ho vàreu fer vós, Maria.”
No faltem, doncs, a la celebració eucarística de la 
Immaculada i, així, podrem mostrar en comunitat el 
nostre amor a Maria i podrem demanar a la Verge 
Immaculada, la nostra dolça Mare, que pregui per 
nosaltres.

ESCLETXES La Immaculada Concepció de Maria
per Mn. Joan Soler i Ribas
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El diumenge 20 de novembre, a l’església parroquial de 
Sant Martí d’Arenys de Munt, després de la missa de 
les 11 h, es va inaugurar la capella de Santa Cecília, 
patrona del veïnat de Torrentbò, decorada desinteres-
sadament pel pintor arenyenc Jordi Torrent Colomer. 
Hi van assistir l’alcalde accidental Àngel Castillo, 
regidors, Paulino Cruañas Comas, com a representant 
del veïnat de Torrentbò, i nombrosos fidels.Fo
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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 5 i dimarts 6 (18.30 h): Pel poble.
Dimecres 7, vigília (20 h): Pel poble.
Dijous 8, Solemnitat de la Immaculada Concepció:
9 h no hi ha missa.
11 h Concepció Verdura Torrus.
Divendres 9 (18.30 h): Frederic Sánchez Garlandi. 
Lluís Vernis Cadellans. Antoni Sánchez Redondo.
Dissabte 10 (20 h): Pel poble.
Diumenge 11: 9 h Josep Maria Valls.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Joan Puigduví Bordoy d’Arenys de 
Munt, als 82 anys. Maria Alsina Casals, d’Arenys 
de Munt, als 97 anys. Preguem per ells i enco-
manem-los a la misericòrdia del Senyor.

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

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest mes de desembre del 2022, el Papa 
Francesc encomana a l’Apostolat de l’Oració la 
següent intenció per a la pregària: “Preguem 
perquè les organitzacions de voluntariat i de pro-
moció humana trobin persones que desitgin 
comprometre’s amb el bé comú i buscar noves 
vies de col·laboració a nivell internacional”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ord. del diumenge passat: 411,09 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extra-
ordinària «Obres Casalet per adaptar a normativa 
legal (Fase 1)». 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 6 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 7, vigília (18.45 h):
Difunts família Badia-March.
Dijous 8, Solemnitat de la Immaculada Concepció:
10 h Per la vila.
12.15 h A la Immaculada Concepció.
Divendres 9 (18.45 h):
Per les Filles de Maria difuntes. Pels fidels difunts.
Dissabte 10 (18.45 h):
Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Diumenge 11: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Per la vila.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Chloe Giménez Rodríguez, filla d’Antonio Francis-
co i de Yowanda Cristina. Felicitats, i benvinguda a 
la colla dels amics de Jesús!

Defuncions:
Maria Antònia Rengel Vicente, de Saucelle (Sala-
manca), als 89 anys. Jordi Rovira Roig, d’Arenys 
de Mar, als 86 anys. Antoni Badosa Cañellas, 
d’Arenys de Mar, als 92 anys. Francisco Moré 
Mont, de Caldes d’Estrac, als 86 anys. Que el Se-
nyor els aculli a la vida eterna.
· 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.
· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 532 €.
+ Avui, col·lecta extraordinària «Arreglar dos teu-
lats primera crugia església». 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, 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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