
Benvolguts, aquest diumenge se’ns acumulen les 
festes. Divendres passat vam celebrar la festa de la 
Sagrada Família i avui, litúrgicament, celebrem la 
festa de la solemnitat de la Mare de Déu i, civil-
ment, celebrem l’inici de l’any 2023. Així, si unim 
les tres festes, podríem dir que el propòsit que ens 
podríem fer com a comunitat parroquial, en aquest 
començament d’any i a redós de la Mare de Déu, 
seria el de recuperar la importància de les famílies 
per a la vida de la nostra Església i de la nostra 
societat.
Una institució, la de la família, que ha estat la base 
del progrés de totes les èpoques històriques. 
Perquè molt abans que existissin els pobles, les 
ciutats, els estats i els imperis, ja hi havia les 
famílies, que van ser el germen de la civilització. 
Una família que és el gran regal de Déu a la 
humanitat i que forma el caràcter de cada ésser 
humà com cap altra institució ho podrà fer mai. Per 
això, el missatge dels bisbes en la Jornada de la 

Família duia com a lema: «La família, bressol de la 
vocació a l’amor». En aquest missatge ens recor-
den que la família és la cèl·lula vital de la societat i 
de l’Església, i que és fonamental per a la formació 
dels nens i dels joves. Si ens deixem perdre la 
família, haurem abandonat els nostres fills a viure 
en la constant desorientació, orfes d’educació i 
d’amor. Perquè cap institució pot suplir la tasca de 
la família en l’educació dels seus fills, principalment 
en la formació de la consciència i de la fe.
Benvolguts, per tot això, bo i desitjant a cada un de 
vosaltres un molt bon any, em dirigeixo especial-
ment a les famílies, esperant que pugueu mantenir 
la unitat. Que la família es converteixi, veritable-
ment, en el lloc on aprenem a perdonar i a estimar, 
a demanar perdó i a sentir-nos estimats. Que la 
família esdevingui la primera comunitat on els nos-
tres nens aprenguin a resar, per així, poder cons-
truir junts l’Església del futur.
Que passeu un molt bon any!

ESCLETXES Bon any amb la Família
per Mn. Joan Soler i Ribas
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El vespre del dissabte 24 de desembre, entre la 
rectoria i l’església, i  amb el títol “La Terra plora”, es va 
dur a terme la inauguració i benedicció del bonic 
Pessebre Monumental d’Arenys de Munt. A conti-
nuació, al temple parroquial, es va celebrar la Missa 
del Gall amb el grup de guitarres dirigint els cants i 
amb l’aportació poètica de Joan Umbert.Fo
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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 2 i dimarts 3 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 6, Epifania del Senyor:
9 h No hi ha missa.
11 h Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Dissabte 7 (20 h): Pel poble.
Diumenge 8, Baptisme del Senyor: 9 h Pel poble.
11 h Pere Lourdes Puig. Salvador Fontbona Um-
bert (aniversari). Maria Remei Missé Soler. 
Montserrat Cot. Miquel Masramon.

· VIGÍLIA I DIADA DE REIS
Informem que el 5 de gener, la vigília de Reis, no 
se celebrarà la missa anticipada a les vuit del 
vespre, i tampoc n’hi haurà l’endemà a les 9 h.

· SUFRAGIS PELS DIFUNTS
Aquest mes de gener, a la missa dels dissabtes 
14 i 28, recordarem i pregarem especialment pels 
difunts de l’any 2022.

· INTENCIÓ ESPECIAL DEL SANT PARE
Papa Francesc: “Voldria demanar una pregària 
especial pel papa emèrit Benet, que en silenci 
està sostenint l’Església. Recordeu-lo –està molt 
malalt– demanant al Senyor que el consoli i el 
sostingui en aquest testimoniatge d’amor a 
l’Església fins al final”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària de Nadal per a Càritas 
Parroquial del diumenge passat: 1.214,71 €.
+ Diumenge que ve, col·lecta extraord. «Obres 
Casalet per adaptar a normativa legal (Fase 1)». 
Pendent: 8.344,52 €. 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 3 (18.45 h): Pepeta Maresma Torrent.
Dimecres 4 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 5, vigília (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 6, Epifania del Senyor:
10 h Andreu Guri i Sala. 12.15 h Per la vila.
Dissabte 7 (18.45 h):
César Cayo Alarcón Figueroa.
Diumenge 8: 10 h Emili Orra Tàpias.
12.15 h Antonio Riba Massuet. Carmen Martínez 
Agrafojo i Antonio Arestiño González (3r aniv.). 
Catalina Fàbrega Borrell (aniversari).

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Maria Àngels Tàpias Gibert, d’Arenys 
de Mar, als 68 anys. Ramon Vallespí Torrus, 
d’Arenys de Mar, als 93 anys. Josefa Pinazo 
Barba, de Colmenar (Màlaga), als 94 anys. Fernan-

do Vivancos Giménez, de Calella, als 94 anys. Que 
el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics.
· VISITA DEL BISBE DE SOLSONA
El proper diumenge, 8 de gener, tindrem el goig 
de tenir entre nosaltres el bisbe de Solsona, 
Mons. Francesc Conesa, que presidirà la missa 
de la parròquia a les 12.15 h. Estarà de visita a 
Arenys de Mar amb els seus seminaristes. 
Comptem amb la vostra presència!
· XARXES
Podeu seguir l’actualitat de la comunitat al nostre 
Facebook i al Twitter “@ParroqArenys”.
· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària de Nadal per a Càritas 
Parroquial del diumenge passat: 1.410 €.
+ Diumenge que ve, col·lecta extraordinària per a 
obres «Arreglar teulats primera crugia església». 
Pendent: 11.249,26 €. 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, 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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