
Benvolguts, acabem aquestes Escletxes  dedicades 
al papa Benet XVI, amb un dels seus textos cab-
dals, el de la seva encíclica Déu és  Amor, publicada 
el 25 de desembre del 2005. En aquest bonic text, 
el papa Benet expressava el tresor més preuat que 
portava en el seu cor, el seu convenciment que Déu 
és Amor, i que aquell que està en l’amor està en 
Déu i Déu està en ell. Així, escrivia:
«Hem cregut en l’amor de Déu: així pot expressar 
el cristià l’opció fonamental de la seva vida. No es 
comença a ser cristià per una decisió ètica o una 
gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveni-
ment, amb una Persona, que dona un nou horitzó a 
la vida i, amb això, una orientació decisiva. La fe 
cristiana, posant l’amor al centre, ha assumit el que 
era el nucli de la fe d’Israel, donant-li alhora una 
nova profunditat i amplitud. En efecte, l’israelita 
creient resa cada dia amb les paraules del Llibre del 
Deuteronomi: “Escolta, Israel: el Senyor és el nostre 
Déu, el Senyor és l’Únic. Estima el Senyor, el teu 
Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb tota la 

força”. Jesús, ha unit aquest manament de l’amor a 
Déu amb el de l’amor al proïsme: “Estima els altres 
com a tu mateix”, viscut com a resposta al do de 
l'amor de Déu, amb el qual ve a trobar-nos.
En un món en el qual a vegades es relaciona el 
nom de Déu amb la venjança o fins i tot amb l’obli-
gació de l’odi i la violència, aquest és un missatge 
de gran actualitat i amb un significat molt concret. 
Per això, en la meva primera encíclica vull parlar de 
l’amor, de com Déu ens satisfà, i que nosaltres hem 
de comunicar als altres».
Benvolguts, i aquest text de gran profunditat i be-
llesa només és la Introducció. Aprofitem per recu-
perar el text tot enter i llegir-lo tranquil·lament a 
casa, per fer-ne, primer, pregària i, després, vida. 
Perquè si Déu és Amor, i nosaltres en som els seus 
testimonis, potser ens caldrà canviar algunes coses 
de les nostres vides.
Moltes gràcies, papa Benet, per tot aquest magis-
teri i per haver-nos recordat què era essencial en la 
nostra fe.

ESCLETXES Papa Benet XVI (IV i últim)
per Mn. Joan Soler i Ribas
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FESTA DE LA CANDELERA
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
Amb el lema “La Vida Consagrada, Caminant en Espe-
rança”, dijous que ve, dia 2 de febrer, festa de la 
Presentació del Senyor –la popular Candelera–, també 
celebrarem la XXVII Jornada Mundial de la Vida Consa-
grada.
A Arenys de Mar, a la missa de les 18.45 h, les comu-
nitats religioses de la vila, presència viva del Crist enmig 
nostre, renovaran els seus vots.
Per això, seria bonic que hi fóssim presents. Per ells  i 
elles, per dir-los gràcies per la seva vida i per haver 
respost generosament a la vocació rebuda, però també 
per nosaltres, per sentir-nos formant part d’aquest gran 
família que és l’Església.



  
       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 30  i dimarts 31 (18.30 h): Pel poble.
Dijous (18.30 h), Presentació del Senyor:
Pel poble.
Divendres 3 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Dissabte 4 (20 h): Pel poble.
Diumenge 5: 9 h Difunts família Borrell-Terra.
11 h Maria Rosa Guillen Garrigó.
Baldomer Missé. Maria Torras.

· FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR
El proper dijous, 2 de febrer, celebrarem la festa 
de la Presentació del Senyor, la Candelera.
La missa se celebrarà, a les 18.30 h, amb la 
benedicció de les candeles.

· ROMERIA A MONTSERRAT
Enguany, la 74a Romeria Parroquial a Montserrat 
té assignats els dies del 2 al 6 de juny.
Properament, es donarà informació dels preus. 
Per a inscripcions: 669 610 569.

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

· COL·LECTES
+ Col·lecta ord. del diumenge passat: 376,70 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, 
col·lecta extraordinària «Obres Casalet per adap-
tar a normativa legal (Fase 1)».

     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 31 (18.45 h): Per la vila.
Dimecres 1 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 2 (18.45 h), Presentació del Senyor:
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 3 (18.45 h):
Pels fidels difunts.
Dissabte 4 (18.45 h):
Santiago Clapés Avilés (1r aniversari).
Antonio Fortes Hernández (8è aniversari).
Diumenge 5:
10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Per la vila.

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
A la nostra parròquia, divendres que ve, 3 de fe-
brer, celebrarem l’Adoració Eucarística, després 
de la missa vespertina i fins a les 20 h.

· CONFERÈNCIA DEL DR. MATABOSCH
Us recomanem la conferència “El repte de les 
religions” que durà a terme el Dr. Antoni Mata-
bosch, exvicari de la nostra parròquia, doctor en 
Teologia i llicenciat en Història i en Ciències de la 
Informació, el proper divendres 10 de febrer, a les 
19 h, a l’Ateneu Arenyenc.

· 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”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 434 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, 
col·lecta extraordinària per a obres «Arreglar els 
dos teulats de la primera crugia de l’església».

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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