
Benvolguts, dimecres que ve celebrarem la bonica 
festa de la Candelera. Aquesta festa, que comme-
mora la Presentació del Senyor, ha estat també la 
data triada per a la Jornada de la Vida Consagrada.
A Arenys de Mar tenim la sort de comptar amb la pre-
sència d’una congregació masculina i quatre de 
femenines, donant-nos així la possibilitat de viure de 
més a prop aquesta enorme riquesa de l’Església: la 
seva gent.
I és  que cada un de nosaltres hauria de redescobrir, 
d’una vegada per sempre, la seva vinculació amb 
l’Església. Quan els mitjans de comunicació parlen de 
l’Església, normalment només veuen els religiosos i 
religioses i els capellans, però obliden que l’Església 
som tots els fidels que en volem formar part pel 
nostre baptisme. I cal que en prenem consciència. No 
pot ser que surtin missatges on es desprestigia tant a 
la nostra Església, i nosaltres, els qui en formem part, 
guardem silenci, com si la crítica no fos per a cada un 
de nosaltres. I ho som! I cal que ens en sentim for-
mant part. Per això és tan bonic el lema que han triat 
enguany per celebrar la vida consagrada: “Caminem 

junts”. Tots. Religiosos i religioses amb els laics i lai-
ques. Cadascú amb la seva vocació específica, però 
seguint a Jesús que és el camí, la veritat i la vida.
Per això, quan aquest dimecres, a la celebració 
d’Arenys de Mar, renovarem els  vots dels nostres 
religiosos i religioses, seria bonic que hi fóssim pre-
sents. Per ells, per dir-los gràcies per la seva vida i 
per haver respost generosament a la vocació rebuda, 
però també per nosaltres, per sentir-nos formant part 
d’aquest gran família que és l’Església.
Una Església que té els seus defectes, i que ha co-
mès els seus errors, és cert, però també una Església 
que continua estant formada per persones, com els 
nostres religiosos i religioses, que són cercadors i 
testimonis apassionats  de Déu que fan camí enmig 
del nostre món. Perquè la seva presència enmig nos-
tre ens hauria de fer prendre consciència que Déu 
continua cridant avui a homes i dones per posar-se a 
servir. Homes i dones que han après a escoltar a 
l’Esperit que els demana d’anar a la recerca d’aquesta 
humanitat ferida, que tant necessita d’un missatge 
d’esperança.

ESCLETXES La Candelera
per Mn. Joan Soler i Ribas
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Estem davant teu, Esperit Sant,
reunits en el teu nom.
Tu que ets el nostre
veritable conseller:
vine a nosaltres, dona’ns suport,
entra en els nostres cors.
Ensenya’ns el camí,
mostra’ns com aconseguir la meta.
Impedeix que perdem el rumb
com a persones febles i pecadores.
No permetis que la ignorància
ens porti per falsos camins.
Concedeix-nos
el do del discerniment,

perquè no deixem que
les nostres accions ens guiïn
per prejudicis
i falses consideracions.
Condueix-nos a la unitat en tu,
perquè no ens desviem del camí
de la veritat i la justícia,
sinó que en el nostre pelegrinatge
terrenal ens esforcem
per aconseguir la vida eterna.
Això t’ho demanem a tu,
que obres en tot temps i lloc,
en comunió amb el Pare i el Fill,
pels segles dels segles. Amén.

PREGÀRIA “Caminant junts”



  
       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 31 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 1 (18.30 h): Pel poble.
Dimecres 2, Festa de la Presentació del Senyor,
(18.30 h): Pel poble.
Divendres 4 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Ànimes del Purgatori.
Dissabte 5 (20 h): Pel poble.
Diumenge 6:
9 h Maria Montserrat Valls.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Rafael Marcos Rodríguez, de Liétor (Albacete), als 85 
anys. Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

· FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR
El proper dimecres, 2 de febrer, celebrarem la festa de 
la Presentació del Senyor, popularment coneguda com 
“La Candelera”: recordem que se celebra l’encontre 
del Fill de Déu, presentat al temple, amb el seu poble, 
que l’acull com a “llum que es revela a les nacions”. 
La missa se celebrarà, a les 18.30 h, amb la benedic-
ció de les candeles.

Oh Crist, Jesús,
ets llum i paraula,

que les tenebres en mi no tinguin veu.

· NOTA
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: 439,66 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a obres. 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 1 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dimecres 2, Festa de la Presentació del Senyor,
(18.45 h): Andreu Guri i Sala.
Miquel Oller Riera (22è aniversari) i família.
Esposos Juli Torra i Montserrat Terrats.
Maria Teresa Torra Terrats. Albert López Torra.
Dijous 3 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 4 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 5 (18.45 h): Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Diumenge 6: 10 h Per la vila.
12.15 h Lorenzo Rodríguez Varona.
Sofía González Fontaneda. Esposos Fàbregas-Massuet.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Encarna Moneo Ruiz, de Cerratón de Juarros  (Burgos), 
als  99 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i 
ompli de pau i esperança els familiars i amics.

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
A la nostra Parròquia, divendres que ve, 4 de febrer, 
primer divendres de mes, celebrarem l’Adoració Euca-
rística, després de la missa vespertina i fins a les 20 h.

· PROFESSIÓ DE FRA ÒSCAR BERNAUS
La Província dels Framenors Caputxins  de Catalunya i 
Balears  té el goig de convidar-vos a la Professió de 
vots  perpetus de Fra Òscar Bernaus Griñó, OFM Cap, 
que tindrà lloc el dissabte 12 de febrer del 2022, festa 
de Santa Eulàlia, a  les 12 h, al Convent de la Visitació 
d’Arenys de Mar.

· 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 ordinària del diumenge passat: 484 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a obres. 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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