
Benvolguts, aquest diumenge celebrem el Diumen-
ge de la Paraula emmarcat a la Setmana de la 
Bíblia, i que porta com a títol, una expressió de la 
primera carta de Sant Joan: «Us anunciem allò que 
hem vist i sentit» (1Jn 1,3). Per comentar-ho breu-
ment i continuant amb l’homenatge al papa Benet 
XVI d’aquest mes de gener, crec que ens podríem 
aturar en l’Exhortació Apostòlica Verbum Domini, 
sobre la Paraula de Déu en la Vida i missió de 
l’Església. Aquest document, aparegut el 30 de 
setembre del 2010, pretenia posar en valor la 
necessitat que els cristians s’aproximin de nou a la 
Bíblia per saber què ens vol dir el Senyor a través 
de la seva Paraula.
En aquest text, Benet XVI subratlla que el primer 
que ens cal fer, com a cristians, és recuperar el 
desig de la trobada personal i comunitària amb el 
Crist. Després d’aquesta trobada ve el segon pas 
que és fer-nos missatgers, o sigui, missioners, per-
què aquesta paraula s’estengui arreu de la terra. El 
que ens volia transmetre el Papa era que llegir la 
Bíblia i pregar-la, era el camí més fàcil per participar 

en la vida de Déu, Trinitat d’Amor, i així aconseguir 
l’alegria complerta.
En una societat com la nostra, que està tan 
bolcada a descobrir el camí de la felicitat, ens cal 
presentar de nou a Déu com el camí més vàlid per 
aquesta recerca. Però, per fer-ho, cal que nosaltres 
haguem experimentat abans aquest camí. Cal que 
ens haguem submergit en la lectura i meditació de 
la Sagrada Escriptura per descobrir-hi els tresors 
que Déu hi ha amagat per a cada un de nosaltres. I 
quan cada cristià hagi fet de la Bíblia el seu llibre de 
capçalera, aleshores, com a comunitat, desco-
brirem que, de fet, la gran prioritat de l’Església és 
la d’obrir de nou a l’home d’avui l’accés a Déu, al 
Déu que parla i ens comunica el seu amor perquè 
tinguem vida abundant.
Recuperem, doncs, de nou la lectura de la Bíblia, i 
aprofitem de les múltiples oportunitats que ens 
ofereix l’Església per formar-nos. Perquè hem de 
poder ser capaços de donar raó de la nostra 
esperança.

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

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE III DURANT L’ANY / A

Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt
Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar
Arxiprestat del Maresme - Bisbat de Girona

Rector: Mossèn Joan Soler i Ribas
Vicari: Fra Edwin Paul Arulanandu
Adscrit: Mossèn Jean Baptiste Bedouma Kamman
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BENEDICCIÓ DE SANT ANTONI ABAT
Diumenge passat, 15 de gener, pels volts  de migdia, 
davant de l’església parroquial de Sant Martí 
d’Arenys de Munt, es va dur a terme la benedicció 
d’animals domèstics i de companyia, celebrant així 
la festa de Sant Antoni Abat, patró dels animals de 
peu rodó i dels animals domèstics.

Tal com veiem a la imatge, Mn. Jean Baptiste Be-
douma va beneir tots els animals que van ser-hi 
presents, principalment gats i gossos, i també una  
exòtica iguana.

Recordem que aquesta festa s’escau el 17 de gener, 
dins de l’anomenada setmana dels barbuts, en ho-
nor d’alguns sants que se celebren aquests dies, 
tots ells representats amb grans barbes.
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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 23 (18.30 h): Pel poble.

Dimarts 24 (18.30 h): Pel poble.

Divendres 27 (18.30 h): Pel poble.

Dissabte 28 (20 h): Pel poble.

Diumenge 29:
9 h Pel poble.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

· NOTA
Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de 
Vida Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu 
electrònic  a l’adreça arenysvp@gmail.com.

· SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT 
DELS CRISTIANS

Déu i Pare nostre,

confessem davant vostre

que en les relacions ecumèniques

i en altres coses sovint

ens deixem portar pel legalisme

i deixem l’amor en segon terme;

doneu-nos les mateixes entranyes

de misericòrdia de Jesucrist

per posar l’amor per davant de tot,

pel mateix Crist Senyor nostre. Amén.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ord. del diumenge passat: 555,08 €.

     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 24 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.

Dimecres 25 (18.45 h): Elvira Cabañas Llobet.

Dijous 26 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres 27 (18.45 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 28 (18.45 h):
Antoni Valls Cósso i Marta Fàbregas Clavell.

Diumenge 29: 10 h Antonio -e- Margherita Rondi.
12.15 h Per la vila.

· 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 directament al nostre sagristà en l’ho-
rari d’obertura del temple, de dimarts a dissabte 
(de 9 a 13 h i de 16 a 20 h).

· 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”.

· 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, 28 de gener.

· SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT 
DELS CRISTIANS

Déu compassiu i benigne,

feu-nos dòcils al do de l’Esperit Sant

perquè tots els qui creiem en Jesucrist

tinguem seny i força en la lluita per la justícia.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 413 €.

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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