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ESCLETXES
Benvolguts i benvolgudes,
Us escric avui aquestes primeres escletxes del temps de confinament, i em 
sembla que mai, des del començament d’aquests petits articles, havien tingut 
tant de significat, perquè una escletxa és un petit espai en un mur per deixar-
hi entrar la llum. El mur al que ens enfrontem avui, com a societat, és el del 
Coronavirus, i l’escletxa que ha de permetre l’entrada de la llum són les que 
marquen les tres virtuts teologals: la fe, l’esperança i la caritat. Sí. La fe, que 
tant necessària és per posar-nos confiadament en les mans de Déu, bo i 
demanant-li que no ens deixi sols en aquests moments de dubte, de soledat i 
de dificultat. L’esperança que ens mou a pensar que, després d’aquest 
període de confinament, començarem a construir una nova societat, que ja 
no serà com la d’abans, és cert, però que serà una societat on haurem après 
a redescobrir allò que és essencial a la vida. I, finalment, la caritat. Perquè si 
una cosa hem pogut sentir, en tot aquest moment de prova, és l’amor que 
sentim de Déu cap a nosaltres i l’amor que està expressant tanta gent cap 
als altres. Amor que es fa present en aquells que, dia a dia, van a obrir el seu 
comerç perquè a tots no ens falti res a casa. Amor que es fa present en el 
personal sanitari que vetlla dia i nit per a tots els nostres familiars, amics i 
veïns malalts. En la gent de Càritas, Creu Roja i altres organitzacions de 
voluntaris que continuen ajudant als més necessitats. En els cossos de segu-
retat que consciencien a aquells que els hi costa més de viure en comunitat. 
En els religiosos i religioses que en els seus convents i monestirs preguen 
per a tots nosaltres. En els servidors públics que en moments de gran difi-
cultat intenten fer-ho el millor possible. En tots aquells que no puc ano-
menar i amb els qui ara esteu pensant, i finalment un amor que es mostra en 
tots i cada un de vosaltres en la proximitat amb els vostres familiars, amb 
aquells que estan sols... A tots, moltes gràcies, que Déu us beneeixi i no 
tinguem por, perquè com molt bé ens diu el salm d’avui: «Ni quan passo per 
barrancs tenebrosos no tinc por de res, perquè us tinc vora meu».

Mn. Joan Soler i Ribas

Exèquies
Com molt bé sabeu les normes referents als enterraments en aquests dies 
de coronavirus són molt estrictes, i ens hi hem d’adaptar per al bé de 
tothom, quedant-nos tots a casa. Amb tot, bo i esperant que el coronavirus 
no afecti a la nostra comunitat, és cert que per raons d’edat, durant el temps 
normal, a les nostres parròquies sempre teníem dos o tres enterraments per 
setmana, que hi continuaran essent.
Tots sabem que són, en aquests moments, quan més s’agraeix una paraula 
d’esperança, d’amistat, de fe. Per això us agrairia de veritat que si sabeu 
d’alguna persona de la nostra comunitat que ha perdut una persona 
estimada, no dubteu a donar-li el meu telèfon (679 55 34 66) perquè, si així 
ho desitja, es posi en contacte amb mi. Així, parlant amb els familiars 
directament, trobarem la manera de fer un senzill comiat, les 3 o 4 persones 
més pròximes, al cementiri mateix, bo i esperant celebrar una missa funeral 
amb tot el poble, quan el confinament haurà passat. 
Quedo a la vostra disposició per tot el que necessiteu.
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Benvolguts i benvolgudes,
Us escric confinat a casa com tots vosaltres, seguint 
les indicacions de les autoritats sanitàries i dels qui te-
nen la responsabilitat de govern a tots els nivells.
Coneixeu les decisions assumides per tots els bisbes 
de les diòcesis de Catalunya per col·laborar en la lluita 
contra el “coronavirus” i evitar les infeccions.
Per això hem suprimit totes les celebracions amb 
fidels, dispensant també del precepte dominical. Ha 
estat una decisió que hem assumit amb dolor, però 
calia vetllar per la salut de les persones i evitar les 
concentracions.
Certament que trobem a faltar l’Eucaristia amb la 
comunió, i les altres celebracions de la fe; tant de bo 
que aquesta situació ens ajudi a valorar i desitjar molt 
més les nostres celebracions.
També recordar que quan els mossens celebrem 
privadament l’Eucaristia ho fem per a tots encara que 
no hi sigueu presents. Us hi podeu adherir de cor i 
des de casa seguint les lectures (per internet cercant 
“lectures del dia”) i pregant.
Estem en temps de Quaresma, camí cap a la Pasqua, i 
sobretot hem de contemplar aquesta situació tan 
complexa des de la nostra fe cristiana.
Aquesta pandèmia ens fa ser més humils, més solidaris 
i potser més humans. Ens pensàvem que érem el 
senyors, que dominàvem la ciència, l’economia, el pre-
sent i el futur, i un “virus” ens ha recordat que som 
limitats, febles i que no som “els amos” de la vida, ni 
del present ni del futur. Certament vivim una certa 
cura del nostre possible orgull constatant alhora les 
nostres fragilitats.
Aquests dies estem confinats a casa i caldria que 
també fossin dies viscuts amb serenor, pau i profit per 
la pròpia vida.

Dies difícils pels infants reclosos a casa, potser també 
per les tensions familiars del dia a dia durant tantes 
hores junts. També difícils per la solitud dels qui viuen 
sols, o pels ancians de les residències quasi sense 
visites. Per això ens hem de proposar ser pacients, 
pensar amb els altres, estrènyer els lligams d’afecte, 
procurar servir-nos mútuament i demanar a Déu que 
enforteixi la convivència o ens conforti en la solitud.
A tots els malalts desitjo la vostra prompte recupera-
ció, estem al vostre costat i al vostre servei, si s’escau.
A tots els professionals sanitaris el meu agraïment pel 
seu servei generós en bé de tots els malalts i els 
infectats. Demano a Déu que sigueu alliberats de tot 
mal i us concedeixi la fortalesa necessària per exercir 
la guarició i l’alleujament del dolor. Gràcies.
M’adreço a vosaltres preveres, us demano que vetlleu 
per la vostra salut i per poder estar al servei dels 
altres. És difícil, segur, atendre tots els desitjos dels fi-
dels, però cal complir les indicacions que us hem do-
nat els bisbes d’acord amb les autoritats.
Vivim uns moments per refermar la nostra confiança 
en Déu i per exercir el nostre ministeri d’una manera 
diferent: oferint l’Eucaristia celebrada privadament per 
a tot el poble de Déu, pregant amb tota l’Església, 
atenent els malalts que ho demanin, pregant pels di-
funts, oferint per telèfon i internet paraules de consol 
i d’esperança, donant testimoni amb el nostre capte-
niment. Coratge i ànims!
Estimats diocesans, m’atreveixo a dir-vos en nom de 
Jesús: No tingueu por, Ell està al nostre costat.
Confiem en Déu i confiem els uns amb els altres per 
afrontar i vèncer aquesta pandèmia.
Amb la meva benedicció i el meu afecte.

Mons. Francesc Pardo i Artigas,
Bisbe de Girona

MISSATGE DEL BISBE DE GIRONA
AMB MOTIU DEL CONFINAMENT PEL CORONAVIRUS

Intencions de la setmana
Dilluns 23: Per les nostres viles.
Dimarts 24: Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 25: Enric Mollfulleda Borrell. 
Agustí Costa Montal (5è aniversari).
Dijous 26:  Andreu Guri i Sala.
Divendres 27: Pels fidels difunts.
Dissabte 28: Família Badia-March.
Diumenge 29: M. Carmen i Pere Rossell.
Joaquim Bruguera (aniversari).
Joaquim Missé i Joaquima Sañé.

Moviment parroquial
Difunts de la setmana:
Mercè Casals i Brecha, als 97 anys.
Mercedes López Pérez, als 79 anys.
Que el Senyor les aculli a la vida eterna, i ompli de 
pau i esperança els familiars i amics.

Disponibilitat
Si teniu alguna persona malalta que necessita un 
sagrament, o sabeu d’alguna persona que està sola i 
que pot necessitar ajuda, o voleu que preguem per 
alguna intenció particular a l’eucaristia que cada dia 
celebrem, no dubteu a trucar-nos: 93 793 85 63. 
Podeu inscriure a aquest full a altres persones de la 
parròquia a través del correu: arenysvp@gmail.com.

Posposada la campanya 2020                  
del Dia del Seminari
Davant la pandèmia del coronavirus, la Comissió Epis-
copal per al Clergat i Seminaris de la Conferència 
Episcopal Espanyola ha decidit ajornar la celebració 
del Dia del Seminari al diumenge dia 3 de maig de 
2020, quart Diumenge de Pasqua i dia en què s’escau 
la celebració del Diumenge del Bon Pastor.
El Dia del Seminari se celebra des de l’any 1935, i el 
lema d’enguany és «Pastors missioners».
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