
Benvolguts, hem acabat aquest any 2021, que ha 
tornat a ser ben complicat, i ara, amb la nova variant 
òmicron, comencem amb un cert neguit aquest 2022. 
Un neguit, però, que no ens ha de treure la profunda 
esperança que, com a creients, ha d’omplir el nostre 
cor. Perquè hem de ser conscients que si aquests dos 
últims anys hem hagut d’aturar una mica el pas i 
adonar-nos de la nostra fragilitat, també hem estat 
capaços d’adonar-nos que la nostra humanitat només 
se’n sortirà si compartim un projecte comú, si ens 
sentim membres de la mateixa família. I això, des de 
la fe, vol dir redescobrir de nou què significa ésser i 
viure veritablement com a germans, com a fills i filles 
de Déu.
Justament, amb aquest desig de sentir-nos formant 
part de la mateixa família, el Sant Pare ha publicat el 
55è missatge per a la Jornada Mundial per la Pau que 
té com a lema: «Diàleg entre generacions, educació i 
treball: instruments per construir una pau duradora».
Un tema que és ben actual, perquè com es destaca 
en el document, el fet que molts de joves i infants no 
poguessin acompanyar als seus avis, que tant 

estimaven, va provocar solitud en els  avis i un 
sentiment d’impotència en els joves. Impotència que 
va fer emergir, també, el millor de les  persones, amb 
generosos exemples de compassió i solidaritat arreu 
del món. Hem descobert que ningú sobra en aquest 
món. Els joves han entès que necessiten de l’ex-
periència, la saviesa i l’espiritualitat de la gent gran; al 
mateix temps que la gent gran ha vist que necessita 
el suport, l’afecte, la creativitat i el dinamisme dels 
joves. No hi ha dos mons separats, el dels grans i el 
dels joves, sinó que hi ha una sola societat on cada 
un ha d’aportar el que és.
I això que diem a nivell social, també ho podem dir a 
nivell parroquial. És el moment que els més grans 
compartiu amb el cor a la mà la fe que ha sostingut 
les vostres vides, sense por, sense un sentiment 
vergonyant, perquè els nostres joves us escolten amb 
un gran amor i necessiten, amb més força que mai, la 
fe que vosaltres heu rebut i que ha omplert la vostra 
vida de sentit.
Feu-ho i de ben segur que aquest 2022 serà un molt 
bon any!

ESCLETXES Compartir la fe
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE II DESPRÉS DE NADAL / C
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
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N
úm

. 5
28

 - 
02

.0
1.

20
22

65 ANYS DE PESSEBRE MONUMENTAL
El 23 de desembre es va inaugurar, a l’edifici El Mer-
cat del poble, l’exposició amb motiu dels 65 anys de 
pessebres a Arenys de Munt.
L’endemà, 24 de desembre, a les vuit del vespre, 
abans de la Missa del Gall, entre la Rectoria i 
l’Església, també es va dur a terme la inauguració       
i benedicció del Pessebre Monumental del 2021.
Un pessebre, dissenyat i construït pel Grup de Pes-
sebristes del Centre Moral d’Arenys de Munt, que 
enguany està dedicat als migrants i refugiats. En 
aquesta edició, qui va posar el nen al bressol va ser 
l’arenyenc Eduard Roca Bigorra, que va passar una 
llarga temporada al camp de refugiats de Mória, a 
l’illa de Lesbos.
Els dos espais es poden visitar fins al 16 de gener.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 3 (18.30 h): Mercè Bellsolell Garriga.
Ramona Cruells Llauró. Antonio Doz Robledo.
Joaquina Doz Cruells. Fidela Blanco Talavera.
Lluís Clopés Ferran.
Dimarts 4 (18.30 h): Pel poble.
Dijous 6, Solemnitat de l’Epifania del Senyor:
9 h No hi ha missa.
11 h Difunts família Vives-Umbert.
Divendres 7 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Ramon Coll.  Ànimes del Purgatori.
Dissabte 8 (20 h): Pel poble.
Diumenge 9, Baptisme del Senyor:
9 h Joan Colomer Colomer (aniversari).
Difunts família Closa-Macià.
11 h Difunts família Oms-Pascual. Salvador Fontbona 
Umbert. Maria Remei MIssé Soler. Antoni Majó Horta. 
Maria Torrents Oms. Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Casaments:
Joan Vilajuana López amb Maria del Mar Bonet Costa, 
ambdós d’Arenys de Munt. Moltes felicitats!
Defuncions:
Paquita Riera Vernis, d’Arenys de Munt, 96 anys.
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

· SUFRAGIS PELS DIFUNTS
Aquest mes  de gener, a la missa dels dissabtes 15, 22 
i 29, recordarem i pregarem especialment pels  difunts 
de l’any 2021.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària de Nadal per a Càritas Parro-
quial: 1.181 €.
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 292,08 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria  per a les  obres del temple. «Arreglar porta i entrada 
lateral església: pintura, paleta i fusteria».
Import del projecte: 1.999,14 €. 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 4 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dimecres 5, vigília (18.45 h):
Difunts família Salbanyà-Filbà.
Difunts família Benet-Cantó.
Dijous 6, Solemnitat de l’Epifania del Senyor:
10 h Per la vila.
12.15 h Difunts família Tanganelli-Colomer.
Divendres 7 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 8 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Diumenge 9, Baptisme del Senyor:
10 h Andreu Guri i Sala. 12.15 h Catalina Fàbrega Bor-
rell (aniversari). Elies de la Guardia Vives.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Maria Rosa Clavell Bertran, d’Arenys de Mar, als  94 
anys. Yolanda Lucas Carol, d’Arenys de Mar, als  53 
anys. Que el Senyor les  aculli a la vida eterna, i ompli 
de pau i esperança els familiars i amics.

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
A la nostra Parròquia, divendres  que ve, 7 de gener, 
primer divendres de mes, celebrarem l’Adoració Euca-
rística, després de la missa vespertina i fins a les 20 h.

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest mes  de gener, el Papa Francesc encomana 
a l’Apostolat de l’Oració la següent intenció per a la 
pregària: “Resem perquè totes les persones que patei-
xen discriminació i persecució religiosa trobin en les 
societats on viuen el reconeixement dels  seus drets  i la 
dignitat que prové de ser germans i germanes”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària de Nadal per a Càritas Par-
roquial: 1.415 €.
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 474 €.
+ Aquest diumenge, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a obres. «Realització Pla Director 
Temple i estudis tècnics». Import pendent: 511,50 €. 
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, 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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