
Benvolguts, la setmana vinent és la campanya de 
Mans Unides, coneguda com a campanya contra la 
fam. Enguany, té com a lema: «Frenar la desigualtat 
és a les teves mans». I és una campanya que té 
una doble finalitat. D’una banda, evidentment, re-
collir els recursos necessaris per poder dur a terme 
els projectes que aquesta ONG catòlica tira 
endavant. Però, per l’altra, la de denúncia social. La 
finalitat de recordar-nos, a tots nosaltres, que hem 
de saber mirar fora de les nostres fronteres. Ens 
recorda que la pobresa no s’ha de combatre només 
quan aquesta afecta els nostres veïns, sinó que 
hem d’entendre que la pobresa de qualsevol ésser 
humà, és la pobresa d’un germà meu i és una 
pobresa que fereix el cor de Déu. Ens hem habituat 
a les imatges de tants de pobres de la terra, que 
correm el risc de tornar-nos insensibles al sofriment 
i al dolor. I això no pot ser. Ens cal veure quines són 
les estructures que provoquen aquesta pobresa 
extrema, i les hem de combatre, com van saber fer 
aquells primers cristians que van capgirar l’imperi 
romà.

En el viatge que està fent el Sant Pare a la Repú-
blica Democràtica del Congo, en un país on una 
gran part de la població viu en una situació 
d’extrema pobresa, ens ha deixat el missatge 
següent: «Els qui ajudeu als més pobres heu sabut 
descobrir en ells el rostre de Jesús. No us heu 
deixat paralitzar per la resignació ni per les esta-
dístiques, sinó que convideu a donar la vida al 
servei dels altres. És el que els joves d’avui neces-
siten: rostres que superen la indiferència mirant a 
les persones als ulls; mans que no agafen armes 
sinó que les allarguen cap al qui ha caigut i l’aixe-
quen a la seva dignitat de fill/a de Déu. Només en 
aquest cas es pot mirar a una persona des de dalt, 
en el moment d’ajudar-la a aixecar-se». I ens recor-
dava que la causa de la pobresa no és la falta de 
béns ni d’oportunitats, sinó la seva distribució no 
equitativa. El cristià, si té els mitjans, ha d’ajudar 
als més pobres. I afegia: «No es tracta d’una qües-
tió de bondat, sinó de justícia. No és filantropia, 
sinó que és fe. Perquè, com diu l’Escriptura: “La fe, 
sense les obres, és morta” (Jm 2,26)».

ESCLETXES Mans Unides
per Mn. Joan Soler i Ribas
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CELEBREM LA FE! Jordi Mas Parcerisa

Quan celebrem un esdeveniment important a la nostra vida, 
un casament, un aniversari, l’onomàstica, etc. ho fem ben 
disposats i amb alegria. Aquesta és, precisament, la funció 
de la litúrgia: acudir i participar amb alegria a les nostres 
celebracions. Ho podem fer de diverses maneres: animant 
els cants, a través de la música, llegint les lectures, les 
pregàries, passant la bacina. Tot això és possible gràcies a 
l’oferiment conscient i responsable que surt de cadascun de 
nosaltres.
Cal deixar enrere la idea d’anar a celebrar l’Eucaristia per-
què toca, perquè és costum. Hem d’anar-hi amb una actitud 
participativa, això és, participant dels cants, fent atenció a 
les lectures, a l’homilia, etc.
Que se’ns noti que som cristians, que celebrem comuni-
tàriament la joia de creure, lluny de les pors o del què diran. 
Ens ho diu sant Pau: “Viviu sempre contents en el Senyor! 
Ho repeteixo: viviu contents!” (Fl 4,4).
La litúrgia és cosa de tots!



  
       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 6: Pel poble.

Dimarts 7 (18.30 h): Pel poble.

Divendres 10 (18.30 h): Pel poble.

Dissabte 11 (20 h): Difunts família Horta-Cruañas.

Diumenge 12:
9 h Pel poble.
11 h Gaspar Casals. Vicenta Brecha.
Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:

Emiliana Rubio Ortega, de Posadas (Còrdoba), als 
92 anys. Preguem per ella i encomanem-la a la 
misericòrdia del Senyor.

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES
El proper dissabte, 11 de febrer, celebrarem la 
festa de la Mare de Déu de Lourdes. Al santuari 
de Sobirans, a les 4 h de la tarda, es resarà el 
Sant Rosari i, essent també la XXXI Jornada 
Mundial del Malalt, es farà una pregària especial 
per tots els malalts.

· FESTA DE SANTA EULÀLIA
Diumenge vinent, 12 de febrer, festivitat de Santa 
Eulàlia, en farem memòria especial a Arenys de 
Munt, a la missa de les 11 h, ara que santa Eulàlia 
compta amb un nou altar a la nostra parròquia, 
provinent de l’antiga capella de Can Sala de Baix.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ord. del diumenge passat: 398,61 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extra-
ordinària «Obres Casalet per adaptar a normativa 
legal (Fase 1)». 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 7 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.
Dimecres 8 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 9 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 10 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 11 (18.45 h): Per la vila.
Diumenge 12:10 h Emili Orra Tapias (3r aniv.).
12.15 h Eulàlia Barris Vilanova. César Cayo Alar-
cón Figueroa. Difunts família Tanganelli-Colomer.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Paquita Martín Fabregà, d’Arenys de Mar, als 98 
anys. Jaume Martí Fernández, d’Arenys de Mar, 
als 68 anys. Anna Teis Feliu, de Barcelona, als 69 
anys. Miguel Àngel de la Torriente Azpiroz, de Sa-
ragossa, als 72 anys. Francisco Aymà Torné 
d’Arenys de Mar, als 86 anys. Vicenç Obiol Ibánez,  
de La Ràpita (Montsià), als 84 anys.
Que el Senyor els aculli a la vida eterna.

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES
Dissabte que ve, 11 de febrer, festa de la Mare de 
Déu de Lourdes i Jornada Mundial del Malalt:
- 16 h, a la Gruta de Lourdes, Pregària Mariana, 
Cant de l’Ave i berenar final.

-18.45 h, al temple parroquial, Missa vespertina.

· 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.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 421 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extra-
ordinària per a obres «Arreglar els dos teulats de 
la primera crugia de l’església». 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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