
Benvolguda comunitat, és amb gran goig que cele-
brem de nou la festa de Nadal i, com a cristians, 
això s’hauria de notar de veritat. I s’hauria de notar, 
no perquè viurem envoltats de bons àpats i de 
bonics regals, sinó perquè haurem posat en el 
centre de la nostra celebració a Jesús. Hem de 
prendre consciència quin és el veritable sentit de 
Nadal, o sigui, que Déu s’ha fet home per Amor. I 
nosaltres, com a persones profundament creients, 
hem d’aprofitar els múltiples signes de Nadal que 
encara trobem en la nostra societat per fer-ne 
catequesis. No deixem l’oportunitat d’aturar-nos 
davant d’un pessebre i comentar amb goig la mera-
vella d’un Déu que ha volgut fer-se home. Apro-
fitem, tot cantant alguna de les boniques nadales, 
per recordar la profunditat de les seves lletres i el 
que signifiquen. Enviem postals de Nadal on no hi 
posem només “Bones festes!”, sinó on hi hagi un 
missatge evangèlic, un missatge de fe, un missatge 
que ajudi a recordar als nostres contemporanis, 

que Déu continua naixent i vivint en el nostre món.
I tot això, germans, està a les nostres mans, i no és 
tan difícil de fer si vivim de veritat l’esperit de Na-
dal. Un temps que, a més, ens convida a una major 
solidaritat, bo i pensant en tants i tants infants que 
no tindran la mateixa sort que tots nosaltres. 
Justament, per aquest motiu, aquests dies de 
Nadal, tindrem la col·lecta a favor de Càritas, 
també podrem ajudar els Reis d’Orient amb els 
seus regals fent-nos presents al Convent dels Ca-
putxins amb la seva ‘Campanya de Reis’ o, si ho 
volem, guardant un petit regal per enviar a Dapa-
ong, al Togo, on hi tenim Mn. Prosper.
Doncs res més, germans, vivim aquests dies amb 
la mirada posada en Jesús i descobrim-lo present 
en el cor dels qui ens envolten. Us esperem a les 
celebracions de Nadal, que són ben riques en 
continguts i que ens ajudaran a ressituar, de nou, el 
sentit de les nostres festes i de les nostres vides. 
No hi faltem. Bon Nadal!

ESCLETXES Bon Nadal!
per Mn. Joan Soler i Ribas
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VISITA AL PESSEBRE VIVENT DEL BAGES
Us convidem a participar en aquesta activitat 
organitzada per la nostra Parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar.
Lloc: Les Torres de Fals (Bages).
Dia: dissabte 7 gener 2023.
Sortida: 16 h, al Calisay.
Preu autocar i entrada:
adults 20 € / nens (fins a 14 anys) 10 €.
Inscripcions: a la sagristia o Joan Fabregà.
Cal fer el pagament per reservar la plaça.
Data màxima d’inscripció: 31 desembre 2022.
www.pessebre.cat 

http://www.pessebre.cat
http://www.pessebre.cat


  
       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 26 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 27 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 30 (18.30 h): Pel poble. 
Dissabte 31 (20 h): Pel poble.
Diumenge 1, Santa Maria, Mare de Déu:
9 h No hi ha missa.
11 h Alfons Consol Molons.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
El divendres que ve, 30 de desembre, tots som 
convidats a participar a la pregària en comunitat 
per la pau a tot el món, que es durà a terme des-
prés de la missa, a les 7 h de la tarda, al temple 
parroquial.

· PREGUEM JUNTS
Gràcies, bon Déu, per néixer
enmig de les foscors de la humanitat.
Sota la llum suau i radiant d’una estrella
t’obres pas entre les tenebres de la nit.
Gràcies, bon Déu, pel Nadal;
misteri que no ens deixa indiferents
i ens compromet a ser testimonis
de la teva tendresa als nostres carrers.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ord. del diumenge passat: 432,25 €.
+ Aquest cap de setmana, col·lecta extraordi-
nària de Nadal per a Càritas Parroquial.
+ El proper mes de gener, la col·lecta extraordi-
nària per a les obres parroquials serà el segon 
cap de setmana, els dies 7 i 8 de gener.

     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 27 (18.45 h): Lluís de Prats Goday.
Dimecres 28 i dijous 29 (18.45 h): Per la vila.
Divendres 30 (18.45 h):
Fabio Paiella. Pels fidels difunts.
Dissabte 31 (18.45 h): Esposos Antoni Doy (19è 
aniv.) i Maria Dolors Vergés. Esposos Jordi de Mas  
(12è aniv.) i Montserrat Canals. Esposos Josefa 
Fané Briera i Benet Maimí Miró. Esposos Rosa 
Fontanet Planas i Bartomeu Carós Rovira.
Diumenge 1: 10 h Esposos Joaquim i Joaquima.
12.15 h Esposos Esteve Prat i Antònia Bonjoch.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Juli Abad Aguiló, d’Arenys de Mar, als 
82 anys. Núria Genís Massuet, d’Arenys de Mar, 
als 95 anys. Ramon Solé Mas, d’Arenys de Mar, 
als 79 anys. Josep Maria Riera Casellas, d’Arenys 
de Mar, als 85 anys. Preguem per ells.

· VISITA MENSUAL AL RETAULE
Recordeu que cada últim dissabte de mes podeu 
gaudir d’una visita guiada al nostre retaule barroc. 
És a les 11 h del matí i no cal reserva prèvia. La 
propera cita és dissabte que ve, 31 de desembre.

· CAMPANYA DE REIS 2023
Aquest Nadal, ajuda els Reis!
Ajuda’ns portant joguines noves per a edats de 3 
a 12 anys. Fins a l’1 de gener, al Convent dels 
Frares Caputxins, al carrer de Santa Maria, 7, 
d’Arenys de Mar. Moltes gràcies!

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 348 €.
+ Donatiu Cor l’Aixa d’Arenys de Mar: 259 €.
+ Aquest cap de setmana, col·lecta extraordinà-
ria de Nadal per a Càritas Parroquial.
+ El mes de gener, la col·lecta extraord. per a 
obres serà el cap de setmana del 7 i 8 de gener. 

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, 71-73, 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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