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Evangeli ( Jn 11, 1- 45)
(...)  Jesús, commogut altra vegada, arribà on era el sepulcre. Era una cova 
tancada amb una llosa. Jesús digué: «Traieu la llosa». Marta, la germana del 
difunt, diu a Jesús: «Senyor, ja es descompon; fa quatre dies que és mort». Li 
respon Jesús: «No t'he dit que si creus veuràs la glòria de Déu?». Llavors van 
treure la llosa. Després Jesús alçà els ulls al cel i digué: «Pare, us dono gràcies 
perquè m'heu escoltat. Ja sé que sempre m'escolteu, però dic això perquè ho 
sàpiga la gent que em rodeja i creguin que sou vós qui m'heu enviat». Havent 
dit això cridà fort: «Llàtzer, vine a fora». I el mort sortí. Tenia els peus i les 
mans lligats amb les benes d'amortallar i la cara lligada amb un mocador. Jesús 
els diu: «Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar».
Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veieren el que va fer 
Jesús, cregueren en ell.

ESCLETXES
Benvolguts i benvolgudes,
Avui en aquest preciós evangeli Jesús plora per a una persona que estima. 
Com molts de nosaltres també hem plorat en algun moment d’aquests dies 
de confinament. I això no és dolent, si no és un plor de desesperació i de 
pèrdua de sentit, sinó que és un plor com el de Jesús, el plor de l’estimació, el 
plor de saber que de sobte, alguna cosa ha canviat en la seva vida. I aquest 
plor no és dolent, perquè és un plor que no atura. És que s’atura Jesús? No! 
És que el dolor li fa abaixar els braços? No! Jesús davant les dificultats creix! I 
se’n va on era enterrat Llàtzer i diu dues frases: Primera: «Pare et dono 
gràcies perquè sempre m’escoltes». I segona: «Llàtzer, surt fora!» Sí, senyors. 
Aquesta és l’actitud davant les dificultats. Nosaltres no som immunes al dolor, 
és clar que no, també el sentim, també dubtem, també plorem, només faltaria. 
Però el dolor no ens atura, no és la por la que ha de guiar les nos-tres vides, 
sinó que primer ens posem confiadament en mans de Déu i des-prés  
encarem el problema i el solucionem. 
Avui Jesús diu a Llàtzer: Surt fora! I ens diu a nosaltres: Queda’t a casa!
Serà la millor manera de donar vida als qui ens envolten.
Una fortíssima abraçada a tothom i amb moltes ganes de saludar-vos de nou 
en la nostra missa dominical.  

Mn. Joan Soler i Ribas

Informació
Benvolguts parroquians,
Per sort, i gràcies al butlletí diari que anem rebent aquests dies de confi-
nament, podem estar connectats els uns amb els altres i sentir-nos formant 
part de la comunitat. Sé que encara hi ha moltes persones de la nostra 
comunitat que no hi estan inscrits. Seria bo que molts de vosaltres, apro-fitant 
que és diumenge, féssiu un truc als nostres germans en la fe, als qui us 
trobaríeu en el mateix banc aquest diumenge, i bo i interessant-vos per com 
estant, els convidéssiu a inscriure’s al full a través del nostre correu elec-
trònic: arenysvp@gmail.com.
Com molt bé llegireu en el document del nostre bisbe, intentarem fer un 
calendari de celebracions per a les nostres parròquies i serà a través d’a-quest 
mitjà que us anirem informant al llarg de la setmana. Estiguem-ne atents. 

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ez 37, 12-14                             

Us infondré el meu esperit             
i recobrareu la vida

· Salm responsorial
Sl 129

R. Són del Senyor l’amor fidel          
i la redempció generosa

· Lectura segona
Rm 8, 8-11,

L’Esperit d’aquell que va 
ressuscitar Jesús d’entre els 
morts, habita en vosaltres

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 11,25a-26

Jo soc la ressurecció i la vida, 
diu el Senyor; els qui creuen  
en mi, no moriran mai més

· Evangeli
Jn 11, 1- 45 

Jo soc la resurrecció i la vida

SANTORAL

Santa Beatriu de Silva             
Sant Ciril

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
M. Carmen i Pere Rossell

Joaquim Bruguera (aniversari)
Joaquim Missé i Joaquima Sañé 

Pere i Lourdes Puig Rifà

- Agraïment:
Als nostres serveis i brigades 

municipals que, en aquests dies 
difícils, continuen treballant          
a primera línia per a tota           

la ciutadania

mailto:arenysvp@gmail.com
mailto:arenysvp@gmail.com


Benvolguts i benvolgudes,
S’acosta la Setmana Santa amb les celebracions del 
Tridu Pasqual i cal preveure què ens cal fer, mantenint 
les normes sanitàries per evitar els contagis.
Per això us faig arribar el decret de la Congregació 
per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments sobre 
el Tridu Pasqual en temps de Covid-19.
Les orientacions d’aquest decret són les que acon-
sellem els bisbes de Catalunya i de la CEE.
Concretament:
* Cada rector, en alguna de les parròquies encomana-
des pot celebrar el Diumenge de Rams, el Dijous 
Sant, el Divendres Sant, la Vetlla Pasqual i el Diumenge 
de Pasqua, sense la participació física o presencial dels 
fidels, segons les indicacions litúrgiques d’aquest 
decret de disposicions molt extraordinàries.
* Cal tenir present les condicions de salut i altres que 
visqueu cadascú de vosaltres per poder fer les diver-
ses celebracions, totes o només algunes. 
* Cadascú oportunament decidirà els horaris i els 
llocs de les celebracions. Tal com recomana el decret, 

si és possible, anunciar-ho als fidels perquè s’uneixen a 
la celebració.
* En alguna parròquia i a la Catedral oferirem per 
internet la possibilitat de seguir les celebracions, a 
més de les cadenes de TV que les retransmetin.
* En relació a la Missa Crismal, seguint les indicacions 
del president de la CEE i del president de la CET, la 
celebrarem com cada any el Dimarts Sant, a les 5 de la 
tarda, sense la vostra participació, per consagrar i 
beneir els Sants Olis, deixant la renovació de les pro-
meses sacerdotals per alguna de les nostres trobades 
de preveres.
 * A mesura que rebem o decidim noves disposicions 
us les comunicarem.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o 
incidència. Podeu posar-vos en contacte amb mi 
mateix o amb el vicari general.
Continuem ben units per l’afecte i la pregària.
Una abraçada fraternal.

Mons. Francesc Pardo i Artigas,
Bisbe de Girona

MISSATGE DEL BISBE DE GIRONA
“SETMANA SANTA 2020”

Intencions de la setmana
Dilluns 30: Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimarts 31: Família Badia-March.
Dimecres 1: Marià Comí Castellà (1r aniversari).
Dijous 2:  Andreu Guri i Sala.

Divendres 3: Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Dissabte 4: Manel Garriga. Emília Coll.

Diumenge 5: Alfons i Consol Molons Candela.
Josep Maria Bassols Ribot. Julián Pérez Úbeda.

En record de M. Remei Garcia
Aquesta setmana hem acomiadat la M. Remei Garcia 
Miguel, d’Arenys de Mar, als 95 anys.
Tot i que els darrers set anys ha viscut a la Residència 
Assís de Sant Quirze del Vallès, la Remei va romandre 
tota la seva vida a la nostra vila. El seu itinerari de fe i 
el seu compromís cristià va dur-lo a terme a redós de 
la comunitat caputxina. Pertanyent a l’Orde Franciscà 
Seglar des del 1964, va ser-ne Ministre Local i Provin-
cial. Fou impulsora i ànima de la Pastoral de la Salut, 
del Dia del Malalt, de la la missa retransmesa per 
Ràdio Arenys els diumenges al matí, i també va ser 
membre del Consell Pastoral.  Al cel sigui!

Mn. Pepe, 90 anys
Exactament avui, dia 29 de març, Mn. Josep Martín i 
Mejías, en Pepe, compleix 90 anys. Des d’aquesta 
publicació, i en nom de tota la comunitat cristiana, li 
desitgem que passi un bon aniversari i que en siguin 
per molts més. El qui va ser vicari d’Arenys de Mar,  
del 1974 fins al 2006, continua amb nosaltres essent 
adscrit a la nostra parròquia.
“Amic bo que ens agermanes
amb el Déu dels teus afanys:
per la joia que ens agranes
i la fe que ens encomanes,
moltes gràcies, per molts anys!”   

Del poema ‘Mossèn 
Pep’ del llibre El nostre 

vers de cada dia de 
Mn. Martí Amagat


