
Benvolguts, aquesta setmana, de bell nou, tindrem 
les celebracions comunitàries de la penitència, amb 
el sagrament de la confessió per demanar perdó. 
És un bon moment per recuperar, amb senzillesa, 
però amb profunditat, el que ha format part de la 
nostra identitat cristiana des del començament de 
l’Església: reconèixer davant Déu que ens hem 
equivocat i que volem recomençar. En el seu llibre 
Confessions, Sant Agustí ja escrivia: «Rebeu Se-
nyor, aquesta confessió del que passa en el meu 
interior. De fet, no us dic res de nou, no dic res que 
no sapigueu, perquè per molt que el meu cor 
estigui tancat, per molt que la duresa s’hagi apo-
derat de mi, sé que la força de la vostra mise-
ricòrdia vol penetrar tot els racons del meu interior. 
Senyor, que us lloï la meva ànima perquè pugui 
confessar la misericòrdia que he sentit en mi».
Un text preciós perquè ens recorda, una vegada 
més, que per preparar la confessió, la pregunta que 
m’haig de fer en l’examen de consciència no és no-

més: «Quin pecat he fet?», sinó que també hi haig 
d’afegir: «Qui soc jo, veritablement, davant de 
Déu?». Perquè preguntar-me només pel meu pecat, 
em pot fer caure en la monotonia dels meus errors i 
pot paralitzar la capacitat de canvi. En canvi, quan 
en el centre de la pregunta no m’hi situo jo i el meu 
pecat, sinó a Déu i al seu Amor, aleshores ja no hi 
ha perill de monotonia, perquè la misericòrdia de 
Déu és infinita i és sempre nova. Una misericòrdia 
que no em fa viure en la laxitud, sinó ben al con-
trari, em fa sentir més responsable de la meva vida 
i em mou a confiar més en Déu i en la seva gràcia, 
de qui depèn tota la meva vida.
Per això, esperem que no falteu a aquesta cele-
bració. El dilluns, a Arenys de Munt, i el dimecres, a 
Arenys de Mar. Ja a les 17 h, trobareu els mossens 
per escoltar-vos amb més temps, i després, a la 
celebració, també us podreu confessar de manera 
més breu, per rebre tota la força de l’Amor de Déu.

ESCLETXES L’examen de consciència
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE QUART 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
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ETAPA CONTINENTAL DEL SÍNODE
Aquest dimecres passat, 14 de desembre, les nos-
tres comunitats d’Arenys de Munt i d’Arenys de Mar 
van reunir-se a l’església parroquial de Santa Maria 
per dur a terme la trobada sinodal en la qual es va 
reflexionar sobre el document de treball de l’etapa 
continental del Sínode 2021-2024, que porta per títol 
«Eixampla la teva tenda (Is 54,2)».
Després d’haver llegit el díptic amb el resum elabo-
rat per la Comissió diocesana del Sínode, i en un 
clima de pregària, es van respondre les preguntes 
proposades.
Així, doncs, aquest nou escrit amb les apreciacions 
d’ara serà enviat altra volta al nostre bisbat, a 
Girona, i després, al cor del catolicisme, al Vaticà.
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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 19 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 20 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 23 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 24, Benedicció del Pessebre Monu-
mental i Missa del Gall (20.30 h):
Martí Colomer Fontbona. Rosa Umbert Missé.
Diumenge 25, Solemnitat de Nadal:
9 h No hi ha missa.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.
Maria Carmen i Pere Rossell. Lucina Rovira Horta.
Andreu Roca March. Maria Gaspar Mora.
Guillem Molons. Difunts família Brecha-Utzet.
Difunts família Roig-Alsina.

· 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. 

· CELEBREM EL NADAL
El proper dissabte 24 de desembre, a les 20.30 h, 
s’inaugurarà el 66è Pessebre Monumental i, a 
continuació, se celebrarà la Missa del Gall al 
temple parroquial.
El dissabte 25 de desembre, a les 11 h del matí 
celebrarem la missa de la solemnitat de Nadal.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ord. del diumenge passat: 630,49 €.
+ El 24 i el 25 de desembre, col·lecta extraordi-
nària de Nadal per a Càritas Parroquial. 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 20 (18.45 h): Josep Montmany i Vidal.
Rosa Maria Maresma Albertí (aniversari).
Rosa Albertí Nogueras. Pepita Pagès Collet.
Dimecres 21 (18.45 h): Rosa Bargalló Campañà.
Pere Massaguer Campins. Pilar Ferrer del Castillo.
Dijous 22 (18.45 h):
Acció de gràcies pels Amics del Retaule.
Divendres 23 (18.45 h):
Maria Teresa Carbó Ferrer. Pels fidels difunts.
Dissabte 24, Missa del Gall (18.30 h):
Fernando Missé Majó.
Difunts família Muriel-Torrent.
Diumenge 25, Solemnitat de Nadal:
10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Pepita Sellés i Rosa Sellés. Joan Recolons 
i Francisco Guillén. Difunts família Saurí-Bargalló. 
Difunts família Tanganelli-Colomer.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Lydia Cabado Gascón, de Bilbao, als 
57 anys. Antoni Riba Massuet, d’Arenys de Mar, 
als 95 anys. Carmen Garres Marto, d’Olula del Río 
(Almeria), als 83 anys. Antonio Piñol Quevedo, 
d’Arenys de Mar, als 66 anys. Descansin en pau.
· 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 ordinària del diumenge passat: 675 €.
+ El 24 i el 25 de desembre, col·lecta extraordi-
nària de Nadal per a Càritas Parroquial. 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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