
Benvolguts, aquest diumenge, com molt bé sabeu, és 
la campanya de Mans Unides. La campanya d’aquest 
any té com a lema «La nostra indiferència els 
condemna a l’oblit», i posa el dit en la llaga dels 
nostres silencis. Perquè és cert que, sortosament, cap 
de nosaltres és responsable directa de la pobresa en 
la que viuen tantes i tantes persones del nostre món, i 
que fins i tot sou molts de vosaltres els qui amb les 
vostres col·laboracions i la vostra solidaritat feu possi-
ble una vida més digna per a moltes persones. Però 
aquesta campanya ens demana de fer un pas més. El 
de la denúncia. Això vol dir que, del que es tracta, és 
de seguir l’exemple de Jesús de Natzaret, que no 
només ajudava al qui passava necessitat, sinó que 
denunciava les estructures que ocasionaven aquesta 
necessitat. I això no sempre és  fàcil, però és neces-
sari que ho fem.
I en segon lloc, dissabte que ve, 19 de febrer, a 
Arenys de Munt, inaugurarem el nostre Museu Par-
roquial. Serà a les 12 h del migdia, i serà un bon 

moment, també, per no condemnar a l’oblit a totes les 
generacions de cristians que ens han precedit i que 
van anar deixant que la seva fe es convertís  en art. 
Són moltes les persones que hi ha anat col·laborant 
de manera desinteressada, seguint les directrius de la 
Montserrat Viader i de l’Arxiu Missé, i d’altres que 
també han cedit alguna obra que havien recuperat 
després de la destrucció provocada per la Guerra 
Civil. A tots ells  només puc fer que agrair-los-ho, en 
nom del Consell Parroquial, perquè amb el seu bon 
fer faran possible que els més menuts  del nostre 
poble puguin conèixer una part important de la seva 
història. Perquè aquest museu, com hem posat a la 
targeta commemorativa, no pretén res més que el que 
va escriure el Papa Francesc a tots els responsables 
de museus parroquials: «La bellesa de l'art cristià és 
bona per a la vida i crea comunió. Connecta el 
passat, el present i el futur i ens  condueix al nostre 
interior per retornar-nos a l’Amor del que venim».
Us hi esperem!

ESCLETXES Mans Unides i Museu Parroquial
per Mn. Joan Soler i Ribas
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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 14 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 15 (18.30 h): Miquel Masramon.
Divendres 18 (18.30 h):
Maria Crous Pimàs. Ànimes del Purgatori.
Dissabte 19 (20 h):
Francesc Vives Torrent. Maria Alsina Ferran.
Diumenge 20:
9 h Jaume Puig Rifà. Pere Puig Salient.
Lourdes Rifà Garriga.
11 h Marina Roca. Joan Majó.
Confrares difunts del Roser.

· MUSEU PARROQUIAL
El proper dissabte, 19 de febrer, a les  12h del migdia 
s’inaugurarà el Museu Parroquial, que s’està instal·lant 
al cor del nostre temple. Tothom hi és convidat.

· UNCIÓ DELS MALALTS
Recordem que aquest proper dilluns, 14 de febrer, tots 
podem participar a la celebració eucarística, a les 5 h 
de la tarda,   amb l’administració del sagrament de la 
Unció dels Malalts, “que és el sagrament específic de 
la malaltia i no de la mort, i està orientat de cara a la 
salut i al restabliment del malalt o de l’esperança en 
l’ancià. Així, aquest sagrament ha de poder preparar el 
malalt per a la seva reintegració a la vida ordinària, 
amb aquest sagrament ha de recuperar l’obertura a 
Déu i als altres i evitar el perill de tancar-se en si 
mateix”. Per tot això es convida a tothom a venir a 
celebrar aquest sagrament en comunitat.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària del diumenge passat per a 
les  obres del temple «Arreglar porta i entrada lateral 
església: pintura, paleta i fusteria»: 500,64 €.
Import pendent: 839,62 €. Moltes gràcies!
+ Avui, col·lecta extraordinària de Mans Unides.

     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 15 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.
Dimecres 16 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 17 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 18 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 19 (18.45 h): Josep Montmany i Vidal.
Diumenge 20:
10 h Emili Orra Tapias. 12.15 h Zenon Abadal Borrell.
Rosa Bargalló i Josep Saurí.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Santiago Clapés Aviles, d’Arenys de Mar, 
als  77 anys. Margot Ohme Götze, de Berlín, als 90 
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 comu-nitat a la 
pàgina de Facebook “Parròquia de Santa Maria 
d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· ORDENACIÓ DE MN. EDGAR JAULENT
El diumenge que ve, 20 de febrer, a les 5 de la tarda, el 
bisbe Francesc ordenarà de prevere Mn. Edgar Jaulent 
Martínez en una celebració a la Catedral de Girona. 
Recordem que durant la seva etapa de seminarista va 
dur a terme la seva tasca pastoral, entre d’altres, a les 
nostres dues parròquies. Que Déu el beneeixi!

· 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 extraordinària del diumenge passat per a 
les  obres  del temple «Arreglar sagristia Capella dels 
Dolors»: 561 €. Import pendent: 579 €. Moltes gràcies!
+ Avui, col·lecta extraordinària de Mans Unides.
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