
Benvolguts, el papa Benet XVI l’hem conegut pel 
seu magisteri escrit amb una enorme claredat i amb 
un gran sentit d’Església. A vegades, però, oblidem 
que abans de ser Benet XVI, fou un jove professor 
Ratzinger que, marcat per una gran intel·ligència, 
va deixar la seva empremta als joves que formava a 
la seva Alemanya natal.
Entre aquests escrits, n’hi va haver un que ens ha 
arribat als nostres dies i que és un veritable missat-
ge profètic del que hauria de ser l’Església del futur. 
Us el comparteixo per a la vostra meditació:
«El futur de l’Església no vindrà dels qui només 
donen receptes. No vindrà dels qui només s’adap-
ten a l’instant actual. No vindrà  dels qui només 
critiquen els altres i es prenen a si mateixos com 
una mesura infal·lible. Tampoc vindrà dels qui triïn 
el camí més còmode, dels qui evitin la passió de la 
fe i declarin fals i superat tot el que és exigent per a 
l’ésser humà, el que causa dolor i l’obliga a renun-
ciar a si mateix. Diguem-ho de manera positiva: el 
futur de l’Església, també en aquesta ocasió, que-
darà marcat de nou amb el segell dels sants.

Romandrà l’Església de Jesucrist, l’Església que 
creu en el Déu que s’ha fet ésser humà i que ens ha 
promès la vida més enllà de la mort. De la crisi 
d’avui en sortirà una Església que haurà perdut 
molt, certament. Una Església que es farà petita, i 
haurà de començar des del principi. Ja no podrà 
omplir molts dels edificis construïts en un moment 
més favorable. Perdrà adeptes i, amb ells, molts 
dels seus privilegis en la societat. Es presentarà 
com la comunitat a la que només s’hi pot accedir a 
través d’una decisió lliure, i reclamarà la iniciativa 
de cada un dels seus membres. Serà una Església 
pobra. Tot aquest procés serà llarg i laboriós. Però 
després de la prova d’aquestes divisions sorgirà, 
d’una Església interioritzada i simplificada, una gran 
força. Em sembla segur que a l’Església li esperen 
temps molt difícils. Hi haurà fortes sacsejades. 
Però estic totalment segur d’allò que romandrà al 
final: l’Església de la fe. Una Església que florirà de 
nou i es farà visible en els éssers humans com la 
pàtria que els dona vida i esperança més enllà de la 
mort».

ESCLETXES Papa Benet XVI (II)
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE II DURANT L’ANY / A
Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt
Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar
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Rector: Mossèn Joan Soler i Ribas
Vicari: Fra Edwin Paul Arulanandu
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N
úm

. 5
82

 - 
15

.0
1.

20
23

VISITA DEL BISBE DE SOLSONA
El diumenge 8 de gener, a les 12.15 h, Mons. Fran-
cesc Conesa, bisbe de Solsona, acompanyat de Mn. 
Marc Majà, rector del Seminari Major de Solsona i 
vicari general del bisbat de Solsona, de semina-
ristes d’aquesta diòcesi, i de Mn. Joan Soler, el 
nostre rector, va presidir la missa del Baptisme del 
Senyor al temple parroquial de Santa Maria 
d’Arenys de Mar. Aquesta celebració es va incloure 
en la visita realitzada el cap de setmana amb motiu 
del recés que van dur a terme al Convent dels 
Caputxins. També van conèixer el cementiri de 
Sinera i van tenir una visita guiada al retaule barroc 
de Pau Costa. A la tarda, van arribar-se fins a 
l’església de Sant Martí i al santuari de Lourdes 
d’Arenys de Munt. Bona estada!



  
       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 16 (18.30 h):
Juanita Colomer Horta (aniversari).
Dimarts 17 i divendres 20 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 21 (20 h): Pel poble.
Diumenge 22: 9 h Pel poble.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Montserrat Casals Mora, d’Arenys de 
Munt, als 85 anys. Preguem per ella i encomanem-
la a la misericòrdia del Senyor.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
Aquest proper dilluns, 16 de gener, a les 7 h de la 
tarda, som tots convidats a la pregària de Taizé 
en comunitat.

· ABSÈNCIA DEL RECTOR
Com molt bé sabeu, el nostre rector, Mn. Joan 
Soler, pertany també a un Institut Missioner. Per 
aquesta raó, li han demanat d’anar a visitar una 
nova missió que s’ha d’obrir al bisbat de Mbaïki, 
a la República Centreafricana, juntament amb el 
Director General de l’Institut. Per això, estarà 
absent de la parròquia del dimecres 18 de gener 
fins al dissabte 28 de gener. Per a qualsevol 
qüestió, Mn. Jean Baptiste i els frares caputxins 
d’Arenys de Mar, estaran al vostre servei. Són ells 
qui asseguraran la litúrgia i els sagraments. 
Gràcies per la vostra comprensió!

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària «Obres Casalet per 
adaptar a normativa legal (Fase 1)» del diumenge 
passat: 777,34 €. Import pendent: 7.567,18 €. 
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 17 (18.45 h): Per la vila.
Dimecres 18 (18.45 h):
Difunts família Badia-March.
Dijous 19 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 20 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 21 (18.45 h): Josep Maria Maimí Fané.
Difunts família Maimí-Fané.
Difunts família Girbal-Carós.
Diumenge 22: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Per la vila.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Anna Maria Solà Vallalta, d’Arenys de Mar, als 77 
anys. Francisca Estrada González, de Pizarra (Mà-
laga), als 73 anys.
Que el Senyor les aculli a la vida eterna, i ompli de 
pau i esperança els familiars i amics.

· ABSÈNCIA DEL RECTOR
Com molt bé sabeu, el nostre rector, Mn. Joan 
Soler, pertany també a un Institut Missioner. Per 
aquesta raó, li han demanat d’anar a visitar una 
nova missió que s’ha d’obrir al bisbat de Mbaïki, 
a la República Centreafricana, juntament amb el 
Director General de l’Institut. Per això, estarà 
absent de la parròquia del dimecres 18 de gener 
fins al dissabte 28 de gener. Per a qualsevol 
qüestió, Mn. Jean Baptiste i els frares caputxins 
d’Arenys de Mar, estaran al vostre servei. Són ells 
qui asseguraran la litúrgia i els sagraments. 
Gràcies per la vostra comprensió!

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària «Arreglar teulats prime-
ra crugia església» del diumenge passat: 861 €.
Import pendent: 10.388,26 €. 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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