
Benvolguts, avui, a l’evangeli, la gent fa una pregunta 
a Joan Baptista: «Així, doncs, què hem de fer?». Li 
pregunten a ell, perquè s’havia convertit en un veri-
table referent per la seva vida, per les seves paraules, 
perquè s’havia oblidat completament d’ell mateix i 
havia situat a Déu en el centre de la seva vida.
Avui, on també vivim amb certa inquietud molts de 
canvis socials, moments de dificultat econòmica i de 
canvis culturals, també ens agradaria, potser, trobar a 
un Joan Baptista del nostre temps. Però jo crec que, 
més que una persona, el que ens cal és  recuperar una 
institució: la família. La família com a lloc de veritat, 
lloc on sabem que els  qui ens envolten desitgen el 
nostre bé, el lloc on recuperar la centralitat de Déu per 
fer-ne vida i pregària. La família com a primera esglé-
sia domèstica.
Per això em va agradar tant veure com el dia de la 
Immaculada Concepció, TV3 va oferir en directe la 
benedicció de l’estrella de la torre de Maria de la 
Sagrada Família de Barcelona. I em vaig imaginar a 

moltes llars catalanes, assegudes en família a casa, 
escoltant les paraules del Sant Pare, del Cardenal i 
escoltant a l’Orfeó Català cantant el Magnificat. Em 
vaig imaginar els més menuts preguntant als  pares i 
aquests explicant el significat del que estaven veient.  
I, justament, una d’aquestes preguntes genials va 
sortir després de la benedicció, quan una periodista 
va entrevistar a algunes famílies que hi havia allà per 
veure si eren cristianes. I havia un pare amb un nen, i 
van preguntar al pare: «Ets cristià?» I el pare va res-
pondre: «Sí, ho soc». I llavors el nen que portava al 
costat el va mirar i li va preguntar en directe: «Pare, i 
jo ho soc?» Genial. El pare va somriure i li va dir: «No 
ho sé, tu diràs?» I ell mirant el seu pare va dir: «Sí, jo 
també ho soc».
Aquesta és la manera de passar la fe. Un fill orgullós 
del seu pare, quan aquest diu que és creient, ell 
també ho dirà!
Tornem a fer de les nostres famílies veritables llocs de 
vida cristiana, i Déu farà la resta. 

ESCLETXES Pare, jo ho soc?
per Mn. Joan Soler i Ribas
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PEREGRINACIÓ A LOURDES
Els dies 6, 7 i  8 de desembre, durant el pont de 
la Puríssima, un grup de persones del Maresme 
es van sumar a la 55a Peregrinació de l’Hospi-
talitat de Girona al Santuari de la Mare de Déu 
de Lourdes.
En total, van ser vuit persones: una d’Arenys de 
Munt, quatre d’Arenys de Mar i tres de Canet de 
Mar, on van poder gaudir de la festa de la 
Immaculada Concepció amb els actes corres-
ponents: res del Sant Rosari, processó de les 
torxes, missa internacional i  ofrena de roses a la 
Verge, a més de la convivència amb altres pere-
grins de la nostra diòcesi i d’arreu.



  
       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 13 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 14 (18.30 h): Amadeu Ginesta.
Divendres 17 (18.30 h): Per les ànimes del Purgatori.
Dissabte 18 (20 h): Francisca Rossell Mensa.
Diumenge 19: 9 h Josep Valls Vives.
11 h Joan Majó. Marina Roca. Andreu Majó.
Antoni Majó Horta. Maria Torrent Oms.
Joan Aurich Rigau. Francisco Boix Torrent.
Jordi Gros Colomer. Confrares difunts del Roser.

· FESTA DE SANTA LLÚCIA
Aquest dilluns, 13 de desembre, celebrarem la festa de 
Santa Llúcia, patrona de totes  les cosidores i les pun-
taires. 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.

· CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA
En temps d’Advent, acostant-nos a la celebració de 
Nadal, tots som convocats  als actes  comunitaris  que 
se celebraran el proper dilluns 20 de desembre, a 2/4 
de 7 de la tarda, amb la missa i la  celebració 
comunitària de la  Penitència. Els qui desitgin fer una 
confessió individual trobaran els mossens  a partir de 
les  17.30 h a l’església, i també, després de la missa, 
els qui ho desitgin es podran quedar.

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

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària per a obres «Reparació mo-
tor rellotge i entorns» del diumenge passat: 746,43 €. 
Projecte assolit. 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 14 (18.45 h):
Difunts família Badia-March.
Dimecres 15 (18.45 h):
Paquita Martí Collet (14è aniversari). Joaquim Viader 
Grèbol. Pere Martí Roca. Carme Ribas Riera.
Dijous 16 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 17 (18.45 h):
Joan Pera i Serra (6è aniversari). Pels fidels difunts.
Dissabte 18 (18.45 h):
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.
Diumenge 19:
10 h Esposos  Agapit Gili Mussachs  i Maria Pallarols 
Clapés. 12.15 h Andreu Guri i Sala.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Anna Guadalupe Lisbona Obolonczyk, filla de Guillermo 
i Klaudia. Moltes felicitats!

· CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA
El proper dimarts 21 de desembre, a les 18.45 h de la 
tarda, missa i celebració comunitària de la Penitència. 
Els qui desitgin fer una confessió individual trobaran 
els  mossens  a partir de les 17.30 h a l’església. 
Després de l’eucaristia, els qui ho desitgin, també 
podran realitzar la confessió individual.

· CAMPANYA DE REIS
Ajuda els Reis: portant joguines noves al Convent dels 
Caputxins. Fins al 31 de desembre (de 9 a 13 h i de 16 
a 19 h). Moltes gràcies!

· 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”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària per a obres  « Realització Pla 
Director Temple i estudis  tècnics» del diumenge pas-
sat: 638 €. Import pendent: 511,50 €. Moltes gràcies!
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