
Benvolguts, el Sínode sobre la Sinodalitat continua 
el seu camí amb el desig de donar-nos una nova 
manera de viure la nostra Església. Perquè el desig 
del papa Francesc, en el seu impuls reformador, és 
el d’ajudar-nos a prendre una consciència cada cop 
més viva del paper fonamental que tenim cada un 
de nosaltres en la construcció de l’Església del 
futur. Ens vol recordar que l’Església no és una 
estructura clerical, sinó que és una estructura bap-
tismal, formada per tots aquells que han rebut el 
baptisme i que s’ha constituït en el nou Poble de 
Déu. Per tant, ens toca comprendre i viure el fet 
que, la construcció del futur de l’Església és una 
tasca que ens incumbeix a tots. És tot el poble de 
batejats: laics, consagrats i sacerdots, els qui hem 
de trobar els camins necessaris per permetre a 
l’Evangeli d’arrelar amb força en el món d’avui, 
com ho van saber fer els nostres avantpassats en 
cada època històrica.
Per tot això, ens toca fer una trobada més. Ens 
toca fer el retorn del document que ens arriba des 
de Roma amb la Síntesi de tots els Continents. Una 
síntesi que no són meres paraules teòriques, sinó 

que expressen el batec de totes les Conferències 
Episcopals, el batec de totes les Esglésies par-
ticulars esteses arreu del nostre món i guiades per 
l’Esperit Sant. Un document que han titulat: «Ei-
xampla la teva tenda (Is 54,2)», que és una crida a 
tenir present que la nostra Església té una pluralitat 
que no és dissensió, sinó riquesa. Que té una 
universalitat i una diversitat cultural que la fan un 
veritable signe de la nova humanitat volguda per 
Déu. Per tot això, crec sincerament que hem de 
participar, una vegada més, en aquesta trobada 
sinodal que farem a la nostra parròquia. I si en la 
primera trobada vam treballar en tres grups dife-
rents: a Arenys de Munt i Arenys de Mar (Parròquia 
i Caputxins), ara considerem que serà bo treballar-
ho tots junts, per sentir-nos més Catòlics amb les 
altres comunitats. Us hi esperem!

CONVOCATÒRIA SÍNODE 2021-2024
Dia: Dimecres 14 de desembre del 2022.
Lloc: Església parroquial d’Arenys de Mar.
Hora: 19.30 h, després de la missa.
Qui hi està convocat?: Tots els cristians d’Arenys 
de Munt i d’Arenys de Mar que vulguin acabar de 
discernir el treball sinodal que ja vam començar.

ESCLETXES Sinodalitat
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE TERCER D’ADVENT / A
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

N
úm

. 5
77

 - 
11

.1
2.

20
22

FESTA DE LA MEDALLA MIRACULOSA
El dissabte 26 de novembre, a l’església parroquial 
de Santa Maria d’Arenys de Mar, la celebració d’inici 
d’Advent, la missa de la catequesi i la festa de la 
Mare de Déu de la Medalla Miraculosa es van donar 
la mà per començar un nou any litúrgic.
Caminem a la llum del Senyor!

RECÉS D’ADVENT
El divendres 4 de desembre, al Convent dels Ca-
putxins d’Arenys de Mar, es va dur a terme el recés  
d’Advent de la nostra comunitat cristiana. Després 
d’una estona de meditació i música, va celebrar-se 
l’eucaristia i, a continuació, Mons. Javier Vilanova, 
bisbe auxiliar de Barcelona, va fer la xerrada “Jesu-
crist, el Fill de Déu, és la nostra esperança”.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 12 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 13 (18.30 h):
Dolores García Buson. Joan Sanz Pons.
Francisca Sánchez González. Elizabeth Bou.
Divendres 16 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 17 (20 h): Pel poble.
Diumenge 18:
9 h Miquel Closa Sellés. Josep Valls. Maria Macià.
11 h Guillem Molons. Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Mercè Coll Lleonart, d’Arenys de Munt, als 92 
anys. Preguem per ella i encomanem-la a la mise-
ricòrdia del Senyor.

· FESTA DE SANTA LLÚCIA
Aquest dimarts que ve, 13 de desembre, celebra-
rem la festa de Santa Llúcia, patrona de totes les 
cosidores i les puntaires. Com és costum, en la 
celebració eucarística hi participarà l’Associació 
de Puntaires d’Arenys de Munt tot celebrant la 
festa de la seva patrona.
· CONFESSIONS D’ADVENT
El dilluns 19 de desembre, a les 18.30 h, missa i 
celebració comunitària de la Penitència. A partir 
de les 17 h, els mossens ja estaran disponibles 
per a les confessions. 
· MISSA DEL GALL A ARENYS DE MUNT
Dissabte 24 de desembre, a les 20.30 h, inaugu-
ració del Pessebre Monumental i, a continuació, 
Missa del Gall al temple parroquial.
· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària «Obres al Casalet per 
adaptar a normativa legal (Fase 1)» del diumenge 
passat: 481,77 €. Pendent: 8.344,52 €. 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 13 (18.45 h): Esposos Manel Maimí (21è 
aniversari ) i Joana Lorca (13è aniversari).
Dimecres 14 (18.45 h):
Paquita Martí Collet (15è aniversari).
Joaquim Viader Grèbol. Pere Martí Roca.
Carme Ribas Riera.
Dijous 15 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 16 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 17 (18.45 h): Esposos Antoni Valls Cosso 
i Marta Fàbregas Clavell.
Diumenge 18: 10 h Esposos Agapit Gili Mussachs 
i Maria Pallarols Clapés.
12.15 h Andreu Guri i Sala.

· 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”.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Lourdes Turón Puigvert, de Cerdanyola del Vallès, 
als 73 anys. Francesca Terradas Pou, de Vallgor-
guina, als 97 anys. Que el Senyor les aculli a la 
vida eterna, i ompli de pau i esperança els fami-
liars i amics.
· CONFESSIONS D’ADVENT
El dimecres 21 de desembre, a les 18.45 h, missa 
i celebració comunitària de la Penitència. A partir 
de les 17 h, els mossens ja estaran disponibles 
per a les confessions.
· MISSA DEL GALL A ARENYS DE MAR
Dissabte 24 de desembre, a les 18.30 h, a la Par-
ròquia, i a les 23 h, al Convent dels Caputxins.
· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària per a obres «Arreglar 
els dos teulats de la primera crugia de l’església» 
del diumenge passat: 620 €.
Import pendent: 11.508,26 €. 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

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