
Benvolguts, avui celebrem el Dia de la Infància Mis-
sionera. Aquesta diada, que va començar l’any 1843, 
es va convertir en Pontifícia pel Papa Pius XI l’any 
1922 amb l’objectiu de promoure una ajuda recíproca 
entre els  nens de tot el món. En aquesta obra els nens 
són petits missioners i es converteixen en protago-
nistes de l’evangelització.
Perquè d’això és del que es tracta en aquesta jorna-
da. És el record que la missió és cosa de tots, també 
dels més menuts de casa. I això, què vol dir? Doncs, 
que els nens i les nenes no són només una mena de 
subjectes passius que van veient passar els  dies, sinó 
que poden ser també subjectes actius.
Perquè ells tenen preguntes, és cert, però també ens 
donen respostes adaptades a la seva edat i al seu 
coneixement. Per això, la Jornada de la Infància Mis-
sionera posa al centre als nens i a les nenes i els 

envia a compartir amb els altres  nens i nenes les 
respostes sobre la fe, sobre Jesús i sobre l’església 
que ells han respost a la seva manera. Perquè per 
anunciar a Jesús no necessitem sempre fer-ho en 
moments de gran solemnitat, sinó que a Jesús se’l 
predica, sobretot, en el quotidià, en el dia a dia, en les 
activitats que omplen de sentit les nostres vides.
A l’evangeli d’avui, justament, Jesús fa el primer 
miracle i, on el fa? Doncs, en un casament senzill, 
obeint a la seva mare, i amb la intenció de no deixar 
sense vi els seus familiars i amics. Aquest és verita-
blement Jesús i aquest és el qui han de poder 
anunciar els nostres fills, nets i nebots. Han de poder 
explicar que, creure en Jesús, el fill de Déu, vol dir 
saber que sempre tens a Déu al teu costat, que et 
dona un cop de mà, que t’ajuda, que et fa companyia 
i que et dona forces per viure segons la seva voluntat.

ESCLETXES Llum per al món!
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE II DURANT L’ANY / 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
Adscrit: Mossèn Prosper Lare Bartche
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PROFESSIÓ SIMPLE DE FRA MARC
El diumenge 12 de desembre, dins de la missa con-
ventual de la fraternitat dels Caputxins d’Arenys de 
Mar, i en presència de frares, familiars i amics, fra 
Marc Vallès va emetre els seus primers vots com a 
frare caputxí.
Natural de Sant Andreu Salou (Girona, 1989), estudià 
Humanitats. Va redescobrir la fe gràcies als sopars 
Alpha, promoguts per la delegació de joves de 
l’arquebisbat de Barcelona i, després d’un temps de 
discerniment i d’una experiència d’evangelització 
als Estats Units, va demanar l’ingrés als caputxins.
Un cop passats dos anys de formació en el postu-
lantat i el noviciat, ara inicia la seva etapa com a 
frare de vots temporals. L’enhorabona!
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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 17 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 18 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 21 (18.30 h): Ànimes del Purgatori.
Dissabte 22 (20 h): Difunts del 2021.
Diumenge 23:
9 h Amadeu Ginesta. F. Dalmau Bigorra.
11 h Maria Escalè. Joan Majó. Marina Roca.
Andreu Majó. Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Josep Torras  Vilà, d’Arenys de Munt, als  82 
anys. Ramona Nogueras  Clopés, d’Arenys  de Munt, als 
88 anys. Vicenç Canals Umbert, d’Arenys de Munt, als 
88 anys. Preguem per ells i encomanem-los a la 
misericòrdia del Senyor.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
Aquest proper dilluns, dia 17 de gener, a les 7 h del 
capvespre, podrem participar a la pregària que se 
celebrarà al temple després de la missa.

· SUFRAGIS PELS DIFUNTS DEL 2021
Aquests dos dissabtes  vinents, dies 22 i 29 de gener,  
a la missa recordarem i pregarem especialment pels 
difunts de l’any passat 2021. Al cancell del temple hi 
ha els llistats.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 435 €.

· PREGUEM JUNTS
Et volem demanar, Pare,
que la nostra Església tingui les actituds
de Maria, la primera servidora,
i dels altres servidors que hi havia a Canà. 
Que tinguem  sempre el cor obert!

     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 18 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 19 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 20 (18.45 h): Josep Montmany i Vidal.
Divendres 21 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 22 (18.45 h): Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Diumenge 23:
10 h Andreu Guri i Sala. 12.15 h Per la vila.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Josep Maria  Domínguez Fernández, d’El Ronquillo 
(Sevilla), als 81 anys. Antònia Lloret Cruañas, d’Arenys 
de Mar, als 84 anys. Que el Senyor els  aculli a la vida 
eterna, i ompli de pau i esperança els familiars i amics.

· XARXES
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 ordinària del diumenge passat: 943 €.

· PREGÀRIA DE LA INFÀNCIA MISSIONERA
Estimat Jesús,
gràcies per fer-te petit,
per dir-nos quant ens estimes.
Al món hi ha molts nens
com Tu i com jo
que necessiten ajuda
i no et coneixen.
Et demano per ells
i pels missioners que els cuiden.
Ensenya’m a ajudar jo també,
fent coses petites amb un amor molt gran.
Porta’m a Jerusalem,
que vull estar, com Tu,
en les coses de Déu Pare,
i ser així jo també
llum per al món! Amén.

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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