
«Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als  homes 
que estima el Senyor». Aquest és  el crit que avui ha 
ressonat a tot el món. La pau que sentim en el nostre 
cor quan ens adonem que el Nadal és, en primer lloc, 
el regal gratuït de Déu. I és que hem de ser 
conscients  que no és que Déu ens hagi donat alguna 
cosa sense importància, sinó que s’ha donat Ell 
mateix en el seu Fill. Ens n’adonem d’això? Perquè ho 
hem dit tantes vegades, ho hem escoltat tantes 
vegades que ja ho hem assumit com a normal. I de 
normal, no en té res! ¿Ens podem aturar avui, ni que 
sigui un petit moment en adonar-nos que Déu ens 
estima molt més del que ens podríem imaginar? Que 
ens estima, molt més del que nosaltres ens merei-
xem? I si és així, què menys de la nostra part que 
ajuntar els  nostres passos als dels pastors per anar a 
Betlem i adorar a Jesús; què menys que fer com els 
mags d’Orient i veient la seva estrella posar-nos a 

caminar cap a Jesús; què menys que escoltant els 
àngels en el cel cantant, ajuntar les nostres veus a les 
d’ells i dir amb veu ben alta, a tota la humanitat: 
«Glòria a Déu a dalt del cel! ». Sí. A dalt del cel, però 
també a dins el nostre cor, perquè aquest ha estat el 
secret de Déu. Ell sabia que davant d’un infant, la 
majoria de persones obririen el seu cor. Perquè 
davant la tendresa d’un infant, davant la seva inno-
cència, tots ens traiem les cuirasses que ens hem fet 
per protegir-nos i ens mostrem tal com som, perquè 
sabem que aquell infant no ens podrà fer cap mal, 
perquè sabem que la seva vida està en les nostres 
mans. Això és el que ha fet Déu. S’ha fet infant per 
dir-nos que posava la seva vida a les nostres mans 
per Amor, i fent-ho, el seu amor omplia el nostre cor i 
transformava les nostres vides, guaria les nostres feri-
des més profundes i ens alliberava de les nostres 
esclavituds. Cal afegir alguna cosa més? BON NADAL!

ESCLETXES El Déu que s’ha fet infant
per Mn. Joan Soler i Ribas
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TROBADA DE JOVES A ARENYS DE MUNT
El passat divendres 17 de desembre, una quinzena de joves, 
la majoria universitaris, van trobar-se a l’església parroquial 
de Sant Martí d’Arenys de Munt per escoltar els testimonis 
de fe d’altres joves i compartir una estona de pregària i de 
vida. Va ser un moment bonic de comunitat i ple d’espe-
rança en el futur. Donem-ne gràcies a Déu!



  
       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 i dimarts, a les 6 de la tarda.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 27 i dimarts 28 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 31 (20 h), missa de la vigília:
Per les ànimes del Purgatori. 
Dissabte 1, Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu:
9 h No hi ha missa. 11 h Manel Garriga. Emília Coll.
Joan Majó Torrent. Marina Roca Gaspart.
Diumenge 2: 9 h Pel poble.
11 h Difunts família Oms-Vives.
Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Miguel Navas  Jiménez, de Villanueva del Rosario (Màla-
ga), als 74 anys. Jaume Riera Perich, de Riells i Viabrea 
(La Selva), als 93 anys. Maria Molinas Moré, de 
Barcelona, als 84 anys. Preguem per elsl i encomanem-
los a la misericòrdia del Senyor.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
Aquest proper dilluns, dia 27 de desembre, som tots 
convidats a participar a la pregària en comunitat per la 
pau a tot el món, que tindrà lloc després de la missa, a 
les 7 h de la tarda, al temple parroquial.
Tots  desitgem la pau; moltes  persones la construeixen 
cada dia amb petits  gestos; molts  pateixen i suporten 
pacientment la fatiga d’intentar edificar-la. Res no és 
impossible si ens  dirigim a Déu amb la nostra pregària. 
Tots podem ser artesans de la pau!

· POSTALS SOLIDÀRIES
Recentment, els  joves de la catequesi parroquial van 
fer una venda de postals de Nadal a favor de la missió 
de Dapaong (Togo) i van recollir 264 €.
Gràcies a tots els qui van participar-hi i col·laborar-hi!

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 387,39 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a les obres del temple.

     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 28 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dimecres 29 (18.45 h): Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Dijous 30 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 31 (18.45 h), missa de la vigília:
Esposos  Antoni Doy Auladell (aniversari) i Maria Dolors 
Vergés Ribas. Esposos  Jordi de Mas Tejedor (aniversari) 
i Montserrat Canals Puig. Pels fidels difunts.
Dissabte 1, Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu:
10 h Joaquim i Joaquima. Esposos Lluís  Clapés  Surós i 
Maria Avilés  Dueñas  (aniversari). Antonio Fortes Her-
nández (7è aniversari).
12.15 h Esposos Esteve Prat i Antònia Bonjoch (aniv.).
Diumenge 2: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Josep Montell Solé (15è aniversari).
Josep Maresma Torrents. Joan Torrentó Maresma.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes: Adriana León Suñol, filla de José Maria i 
Elisabet. Moltes felicitats!

· XARXES
- Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  
a l’adreça arenysvp@gmail.com.
- I també podeu seguir l’actualitat de la nostra comu-
nitat a la pàgina de Facebook “Parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· GESTIONS PARROQUIALS
Per a qualsevol consulta (intencions  de misses, petició 
de partides de baptisme, etc.), a més del dia de des-
patx parroquial (cada dimecres, d’11 a 13 h), també 
podeu fer gestions  d’aquest tipus dirigint-vos directa-
ment al nostre sagristà en l’horari d’obertura del tem-
ple de dimarts a dissabte (de 9 a 13 h i de 16 a 20 h).

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 404 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a les obres del temple.

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, 73 - Arenys de Mar - 679 55 34 66 - Despatx: dimecres, d’11 a 13 h, o a hores convingudes
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