
Benvolguts, aquest diumenge celebrem la festa del 
Baptisme de Jesús. És cert que els  seus pares ja 
havien acomplert amb el deure de presentar a Jesús 
al Temple, seguint la llei del poble jueu. Ara, però, 
amb el seu baptisme, Jesús obre una etapa nova, i 
ens ensenya que el començament de la vida cristiana 
serà a través del baptisme, en el qual rebrem l’Esperit 
Sant que ens configurarà al Crist per esdevenir poble 
de Déu. Per això és tan important recuperar de nou el 
baptisme dels nostres infants.
Si de veritat creiem en Jesús, si de veritat volem ser 
deixebles seus, aleshores no podem trencar la 
cadena de transmissió de la fe que ha sustentat les 
nostres vides. Al ritual del baptisme hi llegim: “El bap-

tisme és la porta de la vida i del regne, és el primer 
dels sagraments de la nova llei. Crist el va oferir a tots 
els homes perquè tinguessin la vida eterna, i després 
el confià a la seva Església. Per això, el baptisme és, 
sobretot, el sagrament d’aquella fe amb la qual els 
homes, il·luminats per la gràcia de l’Esperit Sant, res-
ponen a l’Evangeli de Crist”.
I això és important recordar-ho, perquè rebre el 
baptisme no és una cosa més de les que podem fer a 
la nostra vida, com ser del Barça o del club de lec-
tura, sinó que el baptisme és l’entrada a una nova 
vida que configurarà per sempre més la nostra 
existència. I això, sense cap mena de dubte, ho hau-
ríem de voler per a la gent que més estimem.
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ANUNCI DE LES FESTES
DE L’ANY 2022
La glòria del Senyor s’ha manifestat a Betlem
i es continuarà manifestant entre nosaltres,
fins al dia del seu retorn gloriós.
Per això us anunciem amb goig que,
així com ens hem alegrat en aquestes festes
del Nadal de Nostre Senyor Jesucrist,
ens alegrarem també en la gran celebració
pasqual de la Resurrecció del nostre Salvador.
Així doncs, tinguem present que
enguany l’exercitació de la Quaresma,
que ens prepara per les festes pasquals,
començarà el pròxim 2 de març, Dimecres de
Cendra, i del dijous 14 al dissabte 16 d’abril,
celebrarem amb fe el Tríduum Pasqual de la 
mort, sepultura i resurrecció del Senyor Jesús.
El diumenge 17 d’abril serà la Pasqua,
la festa més important de l’any, i al cap de set
setmanes, el diumenge 5 de juny celebrarem la 
Pentecosta, el do que Jesús ressuscitat fa a la 
seva església: el seu Esperit Sant.

Cada diumenge, Pasqua setmanal, la santa 
Església farà present aquest mateix esdeve-
niment, en el qual Crist ha vençut el pecat
 i la mort.
Per a la comunitat parroquial de Santa Maria 
d’Arenys de Mar serà festa gran:
el 9 de juliol, honorant Sant Zenon;
el 15 d’agost, l’Assumpció de la Mare de Déu;
el 16 d’agost, festa de Sant Roc, vot de vila.
Per a la comunitat parroquial de Sant Martí 
d’Arenys de Munt ho serà:
- el segon diumenge de Pasqua, 24 d’abril,
festa a la Verge del Remei, vot del poble;
- el 7 d’octubre, festa del Roser de tot lo món;
- l’11 de novembre, en la festa de Sant Martí;
- el 22 de novembre, Santa Cecília, a Torrentbò.
I ja al final de l’any, el dia 27 de novembre, 
iniciarem un nou any litúrgic amb el primer 
diumenge d’Advent.
A Ell, el Crist gloriós, el qui era, el qui és i el qui 
ve, al qui és Senyor del temps i de la història, 
tot l’honor i la glòria pels segles dels segles.



  
       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 10 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 11 (18.30 h): Montserrat Cot.
Divendres 14 (18.30 h): Pel poble. 
Dissabte 15 (20 h):
Martí Brecha Utzet (aniversari). Difunts del 2021.
Diumenge 16:
9 h Pel poble.
11 h Difunts família Collet-Pera. Andreu Roca March.
Maria Gaspart Mora. Joanna Colomer Horta (aniversari). 
Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Rosa Terrats Rossell, d’Arenys de Munt, als 91 anys.
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

· FESTA DE SANT ANTONI ABAT
El proper dissabte 15 de gener, a les  12 h del migdia, 
davant de l’església, es beneiran tots  els animals 
domèstics i de companyia que la gent porti per rebre 
la benedicció, celebrant així ja la festa de Sant Antoni 
Abat, patró dels  animals de peu rodó i de tots els 
animals domèstics, així com dels pagesos.

· SUFRAGIS PELS DIFUNTS DE L’ANY PASSAT
Recordem que aquest mes de gener, a la missa dels 
dissabtes 15, 22 i 29, recordarem i pregarem espe-
cialment pels difunts  de l’any passat 2021. Al cancell 
del temple trobareu els llistats.

 · COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària del diumenge passat per a 
les  obres del temple «Arreglar porta i entrada lateral 
església: pintura, paleta i fusteria»: 658,88 €.
Import pendent: 1.340,26 €. 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 11 (18.45 h): Per la vila.
Dimecres 12 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 13 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 14 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 15 (18.45 h):
Josep Maria Maimí i Fané. Difunts família Maimí-Fané.
Difunts família Girbal-Carós.
Diumenge 16: 10 h Jordi i M. dels Àngels.
12.15 h Andreu Guri i Sala.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Francisca Tenorio Ponce, de Mechera Bel Ksiri - Rabat 
(Marroc) , als 97 anys. Manuel González García, de Mo-
tril (Granada), als 95 anys. Josep Maria Pulido Cedó, 
d’Arenys de Mar, als 88 anys.
Que el Senyor els  aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics.

· 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 del diumenge passat per a 
obres «Realització Pla Director Temple i estudis tèc-
nics»: 1.081 €. Projecte assolit! El romanent servirà per 
al proper projecte que donarem a conèixer ben aviat.
Moltes gràcies!

· 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).

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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