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ESCLETXES
Benvolguts germans i germanes, ja ho veieu. Un Diumenge de Rams ben dife-
rent, i una Setmana Santa que serà de les més estranyes que recordarem.
Ara, que molts de vosaltres ja estaríeu pensant el que faríeu aquests dies de 
festa, a on aniríeu, com ho celebraríem, amb qui... de sobte ens toca estar 
confinats a casa. I ja que això no ho podem canviar, per què no intentem 
transformar-ho en alguna cosa que ens ajudi? Per què no ho aprofitem per 
viure una Setmana Santa des de la interioritat? Per què no aprofitem per fer-
nos la gran pregunta que hauria de canviar la nostra vida: Qui és per mi 
realment Jesús de Nazaret? Quina idea tinc de Déu? I és una pregunta que ens 
cal respondre avui, mentre esperem a Jesús entrant a Jerusalem. I l’hem de 
respondre perquè estem cridats a seguir un Messies que no ens garanteix pas 
tots els béns de la terra. I un cop resposta aquesta primera pregunta sobre la 
identitat de Jesús, aleshores m’hauré de fer la segona gran pregunta d’aquesta 
Setmana Santa, amb honestedat: en realitat, què espero de Déu? Perquè si el 
que esperem és que Déu ens alliberarà de tot patiment, potser és el moment 
de deixar els nostres rams i anar a un altre lloc. Perquè aquest no és el Déu 
cristià. Però, en canvi, si acceptem de seguir-lo el Dijous Sant compartint el 
seu cos i la seva sang, i el seu plor a l’hort de les oliveres; si acceptem de 
seguir-lo al peu de la creu el Divendres Sant morint amb ell; si acceptem el 
silenci del Dissabte Sant amb la tomba tancada; aleshores, sí! Aixequem ben 
amunt avui els nostres rams perquè també ressuscitarem amb el Crist el dia 
de Pasqua. I fem-nos la última pregunta: Què espera Déu de mi? Que aquest 
Diumenge de Rams sigui per a vosaltres el dia de la decisió. La decisió d’acollir 
el Senyor i de seguir-lo fins al final. La decisió de fer que la vida, la mort i la 
resurrecció del Crist siguin veritablement significatius en les nostres vides de 
cristians. És la decisió que condueix a la veritable alegria. Perquè un cop s’ha 
entès aquest Déu, ja no hi ha cap confinament que ens pugui prendre la nos-
tra llibertat. Bon Diumenge de Rams i bona Setmana Santa!

Mn. Joan Soler i Ribas

Informació
Benvolguts parroquians, per sort, i gràcies al Vida Parroquial diari que anem re-
bent aquests dies de confinament, 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 i, per això, us con-
vido a parlar amb ells per convidar-los a formar part d’aquesta gran parròquia 
virtual i poder seguir les meditacions d’aquesta Setmana Santa. A través del 
nostre correu electrònic: arenysvp@gmail.com. També us deixo el meu telèfon 
per si algú té alguna consulta a fer. Mn. Joan Soler, 679 55 34 66.

LECTURES DEL DIA
· Lectura primera

Is 50, 4-7                                        
No he amagat la cara davant  

les ofenses i sé que no  
quedaré avergonyit

· Salm responsorial
Sl 21

R. Déu meu, Déu meu,              
per què m’heu abandonat?

· Lectura segona
Fl 2, 6 -11

Jesucrist s’abaixà.                      
Per això Déu l’ha exalçat

·  Vers abans de l’evangeli
Fl 2, 8-9

Crist es feu per nosaltres 
obedient fins a la mort i una 
mort de creu. Per això Déu  
l’ha exalçat i li ha concedit 
aquell nom que està per 
damunt de tot altre nom

· Evangeli
Mt 26, 14-27, 66
Passió de nostre                 
Senyor Jesucrist

SANTORAL
Santa Caterina Tomàs              

Santa Irene                             
Sant Vicenç Ferrer

INTENCIONS DE MISSA
- Difunts:

Alfons i Consol                  
Molons Candela                    

Josep Maria Bassols Ribot  
Julián Pérez Úbeda

- Agraïment:
Al sector primari: pagesos, 

ramaders, pescadors... 

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


HORARIS SETMANA SANTA DE 
CONFINAMENT ALS DOS ARENYS
· Dilluns Sant (6 abril)
A les 18 h oferirem l’eucaristia per a totes les persones 
dels serveis essencials que estan lluitant per fer front a 
aquesta pandèmia i per a tots els qui la pateixen de 
més a prop. Podria ser un bon moment perquè cadas-
cú, des de casa, comencés aquesta setmana pregant per 
a ells, comprenent que aquest any, la setmana santa, es 
fa present en el dolor de moltes de les famílies dels 
nostres pobles.

· Dimarts Sant (7 abril)
A les 17 h el nostre bisbe celebrarà la missa crismal. 
Nosaltres estarem en comunió amb ell, mentre consa-
gra els olis sants i aprofitant per a renovar les nostres 
promeses del baptisme.

· Dimecres Sant (8 abril)
Rebreu a través del butlletí parroquial unes pautes per 
a la nostra preparació interior que ens ajudaran a fer 
una celebració de la reconciliació en temps de pandè-
mia. Missa a les 18 h.

· Dijous Sant (9 abril)
Rebreu una catequesi sobre el Dijous Sant, de la Dele-
gació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de 
Girona, feta per Mn. Joan Soler.
Us proposo que l’escolteu a les 17 h, mentre els mos-
sens celebrem l’eucaristia per a tots vosaltres, per sen-
tir-nos en comunió espiritual amb tots. Així després 
podreu seguir la missa per la televisió, ràdio o xarxes.

· Divendres Sant (10 abril)
Estem preparant un Via Crucis fet per lpersones de les 
nostres comunitats. Un per Arenys de Munt i l’altre per 
Arenys de Mar. Us els farem arribar i us proposem de 
resar-lo junts a les 11 h del matí, cadascú a casa seva, 
però sabent que estem en comunió amb tota la resta 
de la gent. A la tarda ho podrem seguir a través de la 
televisió, ràdio o xarxes socials.

· Vetlla Pasqual (11 abril)
Us enviarem el cant de Pasqua amb un text de 
meditació, i a les 20 h podem estar en comunió de pre-
gària tots.

· Diumenge de Pasqua (12 abril)
- Arenys de Munt:  A les 10 h del matí, Ràdio Arenys de 
Munt retransmetrà Un Tal Jesús. Es tracta de la gravació 
de l’espectacle que es va dur a terme el Dijous Sant de 
l’any passat, el 18 d’abril del 2019.
- Arenys de Mar: A les 10 h del matí, Ràdio Arenys (91.2 
FM) retransmetrà la missa que haurem gravat prèvia-
ment, amb el missatge de Pasqua per a tots vosaltres.

CELEBRACIONS DE SETMANA 
SANTA EN DIRECTE
> Catedral de Girona
(www.youtube.com/BisbatGirona)

- Diumenge de Rams, 5 d’abril (11 h).
- Dimarts Sant, 7 d’abril (17 h: Missa Crismal).
- Dijous Sant, 9 d’abril (19 h: Cena del Senyor).
- Divendres Sant, 10 d’abril (17 h: Passió del Senyor).
- Dissabte Sant, 11 d’abril (21 h:  Vetlla Pasqual).
- Diumenge de Pasqua, 12 d’abril (11 h: Missa de Pasqua 

i Benedicció Apostòlica).

> Montserrat
Des de Ràdio Estel, la Xarxa de TV locals, TV3 i, per 
internet, des de Montserrat Ràdio TV (MRTV):
 www.montserratcomunicacio.cat.

- Diumenge de Rams, 5 d’abril:
7.30 h Laudes (MRTV i Ràdio Estel).
11 h Benedicció dels Rams i Missa conventual
(MRTV, Xarxa de TV Locals i TV3).
18.45 h Ofici de Vespres (MRTV).

- Dijous Sant, 9 d’abril:
7.30 h Ofici de Laudes (MRTV i Ràdio Estel).
18.30 h Cena del Senyor (MRTV i Xarxa de TV Locals).
- Divendres Sant, 10 d’abril:
8 h Ofici de Lectura i Laudes (MRTV i Ràdio Estel).
17 h Passió del Senyor (MRTV i Xarxa de TV Locals).

- Dissabte Sant, 11 d’abril:
8 h Ofici de Lectura i Laudes (MRTV i Ràdio Estel).
18 h Ofici de Vespres (MRTV) - 22.10 h  Vetlla Pasqual
(MRTV, Xarxa de TV locals i Ràdio Estel).

- Diumenge de Pasqua, 12 d’abril:
8.30 h Ofici de Laudes i Regina Caeli
(MRTV i Ràdio Estel) - 11 h Missa de Pasqua
(MRTV, Xarxa de TV Locals i TV3).
18.45 h Ofici de Vespres (MRTV).

> Vaticà (TV: La 2 de TVE i TRECE TV)
(Canal YouTube Vatican News)
- Diumenge de Rams, 5 d’abril (11 h).
- Dijous Sant, 9 d’abril (18 h: Cena del Senyor).
- Divendres Sant, 10 d’abril
(18 h: Passió del Senyor - 21 h:  Via Crucis).

- Dissabte Sant, 11 d’ abril (21 h: Vetlla Pasqual).
- Diumenge de Pasqua, 12 d’abril
(11 h: Missa de Pasqua i benedicció Urbi et orbi).

Intencions de la setmana
Dilluns 6: Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimarts 7: Família Badia-March.
Dimecres 8: Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Dijous 9:  Andreu Guri i Sala.

Divendres 10: Montserrat Franquesa (aniversari).
Dissabte 11: Pels nostres pobles.
Diumenge 12:  Jaume Puig Rifà.
Jaume Salbanyà Filbà (46è aniversari).
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