
Benvolguts, avui celebrem el Diumenge de la Paraula 
de Déu, i estem en plena Setmana de Pregària per la 
Unitat dels  Cristians. Què tenen en comú aquestes 
dues celebracions? Doncs que les dues volen posar 
de nou a Déu en el centre de les nostres vides, ja sigui 
a través de la lectura assídua de la Bíblia, tant 
necessària per una autèntica vida cristiana, ja sigui 
perquè sentim el desig de tornar a viure la unitat amb 
els altres germans cristians. Un desig que veiem en 
l’evangeli d’avui, quan comença explicant la vida de 
Jesús dient: «Jesús se’n tornà a Galilea ple del poder 
de l’Esperit». I això és  senzillament genial. Perquè així 
eren aquells primers cristians. Gent que es van deixar 
sorprendre per una notícia que ho capgirava tot. Gent 
creient fins al moll de l’os, que només tenien un desig: 
compartir amb tothom el que havien vist i sentit i fer-
ho amb la força de l’Esperit Sant.
I dic tot això perquè crec que avui ens cal tornar a 
recuperar aquell tremp inicial. Un tremp que ens fa 
sortir sense por de les nostres comoditats per expli-

car als altres qui és Jesús, i fer-ho, també, deixant de 
banda els  adjectius catòlic, luterà, anglicà, calvinista, 
evangèlic, ortodox... per subratllar el substantiu cris-
tians: seguidors de Jesús.
Perquè el que avui necessita més que mai el nostre 
món són persones que s’asseguin amb els qui 
pensen diferent d’ells, que deixin totes les seves 
diferències a fora i que nus de prejudicis, puguin 
descobrir tot el que tenen en comú. I els cristians hem 
de ser els primers a fer-ho, començant per guarir les 
ferides de les nostres divisions internes. Perquè si 
nosaltres posem de la nostra part, de ben segur que 
podrem canviar el món. I és que moltes vegades 
sembla que hem oblidat que si tots els cristians ens 
mobilitzem junts pels ideals de l’evangeli, el nostre 
esforç és molt més poderós i la nostra pregària 
esdevé més visible. Que la por no ens impedeixi veure 
què ens demana avui l’Esperit per poder aportar llum i 
esperança a tots  aquells que viuen en la incertesa de 
la nostra societat. 

ESCLETXES Llum i esperança
per Mn. Joan Soler i Ribas
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Dissabte passat, 15 de gener, a les 12 del 
migdia, davant de l’església parroquial 
de Sant Martí d’Arenys de Munt, es va 
dur a terme la benedicció d’animals do-
mèstics i de companyia, celebrant així la 
festa de Sant Antoni Abat, patró dels 
animals de peu rodó i de tots els animals 
domèstics, així com dels pagesos.
Tal com veiem a la imatge, Mn. Joan So-
ler, el nostre rector, va beneir tots els 
animals que van presentar-se.
Enguany, però, degut a la situació sani-
tària, no va fer-se la tradicional festa 
dels Tres Tombs.

Fotografia: M. Teresa Missé

BENEDICCIÓ DE SANT ANTONI ABAT



  
       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 24 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 25 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 28 (18.30 h): Ànimes del Purgatori.
Dissabte 29 (20 h):
Difunts del 2021. Difunts família Aurich-Torrent.
Diumenge 30: 9 h Gertrudis Joseph Colomer.
Maria Carmen i Pere Rossell. 
11 h Joaquim Missé.
Joaquima Sañé. Ramon Sánchez Giménez.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Edgar Duran Garcia, fill de Toni Duran Castillo i de Lore-
na Garcia Gallardo.
Felicitats, i benvingut a la colla dels amics de Jesús.

· SUFRAGIS PELS DIFUNTS DEL 2021
El proper dissabte 29 de gener serà el darrer dissabte 
que a la missa recordarem i pregarem especialment 
pels difunts de l’any passat 2021.

· PREGUEM JUNTS
Senyor Déu, il·lumineu els nostre camí amb la llum de 
Crist, que ens  va davant i ens condueix. Doneu-nos la 
vostra claror i sigueu sempre prop nostre. Guieu-nos, 
que descobrim en els  nostres  cors el petit pessebre on 
dorm encara una gran llum.
Creador esplèndid de la llum, us  donem gràcies pel do 
de la llum que mai no s’apaga, Jesucrist, el nostre 
Salvador.
Que Ell sigui com un far en el nostre pelegrinatge. 
Cureu les ferides de les  nostres divisions i feu-nos 
progressar vers  qui és la llum de manera que trobem 
en Ell la nostra unitat. Amén.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 453,19 €.

     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 25 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 26 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 27 (18.45 h): Mercè Roca Argelaguer.
Divendres 28 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 29 (18.45 h):
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.
Diumenge 30:
10 h Esposos Antoni Portus  Llatas i Lucía Moneo Ruiz. 
Josepa Portus Llatas.
12.15 h Antonello de Ninno.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Núria Aulet Orri, de Barcelona, als 61 anys.
María Aguilar Cáceres, d’Estepona (Màlaga), als 84 
anys. Que el Senyor les  aculli a la vida eterna, i ompli 
de pau i esperança els familiars i amics.

· VISITA MENSUAL AL RETAULE
Recordeu que cada últim dissabte de cada mes  podeu 
gaudir d’una visita guiada al nostre retaule barroc. És a 
les  11 h del matí i no cal reserva prèvia. Per tant, la 
propera cita és dissabte que ve, 29 de gener.

· 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”.

· 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: 429 €.

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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