
Benvolguts, hem començat l’any amb la notícia de 
la mort del papa Benet XVI. Ja feia temps que 
sabíem que aquest dia havia d’arribar, però, quan 
vam sentir la notícia, alguna cosa, en el nostre cor, 
ens deia que un veritable home de Déu acabava  
de començar el seu camí cap a la casa del Pare. 
Per això, durant aquest mes de gener, en aquestes 
Escletxes, aprofitarem per subratllar alguns textos 
importants de la vida del papa Benet.
Començarem per un text ple de valentia, com fou 
justament el de la seva renúncia. Una renúncia que 
a tots ens va saber greu, però que vam poder en-
tendre quan veiem que les forces que necessitava 
per guiar la barca de Pere en aquest moment tant 
difícil de la història flaquejaven. Aquell 10 de febrer 
del 2013 escoltàvem com deia al món: «Després 
d’haver examinat davant de Déu reiteradament la 
meva consciència, he arribat a la certesa de que, 
per la meva avançada edat, ja no tinc forces per 
exercir adequadament el ministeri de Pere. Soc 
molt conscient que aquest ministeri, per la seva 
naturalesa espiritual, ha de dur-se a terme no úni-

cament amb obres i paraules, sinó també i en no 
menor grau, sofrint i resant. Amb tot, en el món 
d’avui, que viu ràpides transformacions i sacsejat 
per qüestions de gran relleu per a la vida de la fe, 
per governar la barca de sant Pere i anunciar 
l’evangeli, és necessari també el vigor tant del cos 
com de l’esperit, vigor que, en els últims mesos, ha 
disminuït en mi de tal manera que he de reconèixer 
la meva incapacitat per exercir bé el ministeri que 
em fou encomanat. [...] Estimats germans, us dono 
les gràcies de cor per tot l’amor i el treball amb que 
m’heu ajudat a dur el pes del ministeri, i demano 
perdó per tots els meus defectes. Jo continuaré 
servint a la Santa Església de Déu amb una vida 
dedicada a la pregària».
Gràcies papa Benet XVI, una vegada més, pel 
vostre ministeri, i per haver-nos ensenyat a confiar 
més en la pregària i en acceptar humilment les nos-
tres fragilitats, sabent que la nostra Església està 
en mans de Déu. Que l’esperança en la Resur-
recció us obri les portes del Regne de Déu.

ESCLETXES Papa Benet XVI (I)
per Mn. Joan Soler i Ribas
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ANUNCI DE LES FESTES DE L’ANY 2023
Us anunciem amb goig que,
tal com ens hem alegrat en aquestes festes
del Nadal de Nostre Senyor Jesucrist,
ens alegrarem també en la gran celebració
pasqual de la Resurrecció del nostre Salvador.
Així, doncs, tinguem present que
enguany l’exercitació de la Quaresma,
començarà el dia 22 de febrer, Dimecres de
Cendra, i del dijous 6 al dissabte 8 d’abril,
celebrarem amb fe el Tríduum Pasqual de la
mort, sepultura i resurrecció del Senyor Jesús.
El diumenge 9 d’abril serà la Pasqua,
la festa més important de l’any, i el diumenge
28 de maig celebrarem la Pentecosta,
el do que Jesús fa a l’Església: l’Esperit Sant.

Per a la comunitat parroquial de Santa Maria
d’Arenys de Mar serà festa gran:
el 9 de juliol, honorant Sant Zenon;
el 15 d’agost, l’Assumpció de la Mare de Déu;
el 16 d’agost, festa de Sant Roc, vot de vila.
Per a la comunitat parroquial de Sant Martí
d’Arenys de Munt ho serà:
- el segon diumenge de Pasqua, 16 d’abril,
festa a la Verge del Remei, vot del poble;
- el 7 d’octubre, festa del Roser de tot lo món;
- l’11 de novembre, en la festa de Sant Martí;
- el 22 de novembre, festa de Santa Cecília.
I ja el 3 de desembre, primer diumenge
d’Advent, iniciarem un nou any litúrgic.
A Ell, el Crist gloriós, el qui era, el qui és i el qui
ve, tot l’honor i la glòria pels segles dels segles.



  
       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 9 i dimarts 10 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 13 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 14 (20 h): Difunts del 2022.
Diumenge 15: 9 h Amadeu Ginesta.
11 h Teresa Jaume Puig. Antoni Majó Horta.
Maria Torrents Oms. Andreu Roca March.
Maria Gaspar Mora. Montserrat Cot.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Casaments: Jordi Artigas Guix, d’Arenys de Munt, 
amb la Maria Gutiérrez-San Miguel Guilera, de 
Barcelona. Moltes felicitats!
Defuncions:
Alexandre Soler Casals, de Ripoll, als 78 anys.
Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

· SUFRAGI PELS DIFUNTS
El proper dissabte 14 de gener, a la missa de les 
20 h, recordarem i pregarem especialment per 
tots els difunts del 2022. 

· FESTA DE SANT ANTONI ABAT
El diumenge que ve, 15 de gener, després de la 
missa de les 11 h, cap a les 11.45 h del matí, a la 
placeta de l’església, es beneiran tots els animals 
domèstics i de companyia que la gent porti per 
rebre la benedicció, celebrant així ja la festa de 
Sant Antoni Abat, patró dels animals de peu rodó 
i de tots els animals domèstics, així com dels 
pagesos. 

· COL·LECTES
+ Col·lecta ord. del diumenge passat: 389,85 €.
+ Aquest diumenge, 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 10 (18.45 h):
Andreu Guri i Sala.
Dimecres 11 (18.45 h):
Difunts família Badia-March.
Dijous 12 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 13 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 14 (18.45 h): Per la vila.
Diumenge 15:
10 h Esposos Jordi i Maria dels Àngels. 
12.15 h Antonio Riba Massuet.
Josep Martín Solà (7è aniversari).

· 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, a més del dia de des-
patx parroquial (cada dimecres, d’11 a 13 h), 
també podeu fer gestions d’aquest tipus dirigint-
vos directament al nostre sagristà en l’horari 
d’obertura del temple, de dimarts a dissabte (de 9 
a 13 h i de 16 a 20 h).
· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest gener del 2023, el papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent in-
tenció per a la pregària: “Preguem perquè els 
educadors siguin testimonis creïbles, ensenyant 
la fraternitat en lloc de la competència i ajudant 
especialment els joves més vulnerables”.
· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 386 €.
+ Aquest diumenge, 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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