
VIDA PARROQUIAL
Suplement del Full Parroquial de les parròquies de

Sant Martí d’Arenys de Munt i de Santa Maria d’Arenys de Mar (Bisbat de Girona)

2 6  A B R I L  2 0 2 0  -  T E R C E R  D I U M E N G E  D E  P A S Q U A  /  A  -  N Ú M .  4 4 0

ESCLETXES
Benvolguts i benvolgudes,
Continuem aquests dies de confinament començant a veure l’albada en 
aquesta nit que ha durat una mica massa. I ves per on que en aquests dies on 
cada un de nosaltres hem tingut més temps per asseure’ns, per pensar, 
pregar, escoltar el nostre cor, de posar en valor allò que és veritablement 
important a la nostra vida, ens trobem amb aquest evangeli dels deixebles 
d’Emmaús, que pot ser per a nosaltres, també, una lliçó per aprendre a 
caminar de nou.
Perquè ells son capaços de refer el camí de tornada quan descobreixen la 
victòria del Crist a partir de la seva creu. Per a mi aquesta és la gran lliçó de 
l’evangeli d’avui. Adonar-nos que la nostra església i la nostra societat està 
recorrent el camí de la fragilitat. I és així com haurem de recomençar. 
Tinc ganes d’acabar el confinament i de començar a reconstruir una església 
que ha de descobrir la força del dèbil, el cristianisme humil, davant i dintre 
d’un món gran, bonic i contradictori. Això és el que van entendre aquells 
deixebles d’Emmaús, que es pensaven que el triomf de Jesús seria des de la 
força i en canvi fou des de la debilitat. 
Quina església quedarà al nostre bisbat després del coronavirus? Doncs una 
església ben dèbil. Però justament en aquesta debilitat és on trobarem de 
nou la nostra fortalesa. No visquem la nostra feblesa com un fracàs, aquest 
seria el nostre error; perquè serà des de la feblesa quan podrem connectar 
molt més amb l’home d’avui, que també és el d’una criatura que se sent dèbil 
i trencada, que ha perdut moltes de les seves seguretats i que mira perplexa 
com el món perd el sentit.
Ens trobarem davant d’un home que vol cridar d’angoixa però no li surt el 
crit, que vol demanar ajuda però no sap a qui, ni com... I esperaran de 
nosaltres una resposta i farem com ho va fer Jesús, a través del senzill gest 
de partir el pa. O sigui, tornarem a convidar el món a celebrar l’eucaristia.
Quines ganes que tinc ja de saludar-vos a tots de nou i de celebrar junts 
l’eucaristia tot dient a Jesús el que li van dir aquells deixebles: «Queda’t amb 
nosaltres que ja es fa tard, i sense tu i la teva eucaristia no podríem viure».

Mn. Joan Soler i Ribas

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 2, 14. 22-33                                       

La mort no podia de cap 
manera retenir-lo captiu

· Salm responsorial
Sl 15

R.  Ensenyeu-me, Senyor,             
el camí que duu a la vida

· Lectura segona
1Pe 1, 17-21

El preu del vostre rescat            
és una sang preciosa,                  
la de Crist, sacrificat               

com un anyell sense tara

·  Vers abans de l’evangeli
Lc 24. 32 

Jesús, Senyor nostre, obriu-nos 
el sentit de les Escriptures;        

feu que s’abrusi el nostre cor 
quan vós ens parleu

· Evangeli
Lc 24, 13-35

El reconegueren                    
quan partia el pa

SANTORAL

Mare de Déu del Bon Consell
Sant Isidor, doctor de l’Església

Sant Marcel·lí, papa
Sant  Anicet

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Maria Carmen i Pere Rossell

Antonio Pamplona Puig
 Loreto Pamplona Puig

Joaquim Missé i Joaquima Sañé

- Agraïment:
Per tots els qui treballen            
en els serveis essencials



Si dijous passat, 23 d’abril, s’esqueia la festa de Sant 
Jordi, demà dilluns, 27 d’abril, celebrarem la solem-
nitat de la Patrona i Senyora dels catalans, la Mare de 
Déu de Montserrat, arreu tan venerada i estimada, 
Moreneta encisadora, que acull els nostres precs.

Amb aquesta imatge de l’altar de la Mare de Déu de 
Montserrat de l’església parroquial de Santa Maria 
d’Arenys de Mar, demanem que la protecció de la 
Verge Maria, sota l’advocació de la Mare de Déu de 
Montserrat, ens acompanyi amb fraternal confiança 
en aquests moments complicats i ens concedeixi que 
progressem en la fe, l’esperança i la caritat.

I també demà, per celebrar la festivitat, a través de les 
xarxes rebreu una bonica pregària, gravada a la cape-
lla de la Mare de Déu de Montserrat de l’església par-
roquial de Sant Martí d’Arenys de Munt, de part de la 
seva confraria i per a tots els parroquians.

Intencions de la setmana
Dilluns 27: Montserrat Cot.
Confrares difunts de Montserrat.
Dimarts 28:  Pepita Sellés. Rosa Sellés.
Francisco Guillén.
Dimecres 29:  Família Badia-March.
Dijous 30:  Andreu Guri i Sala.

Divendres 1: Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Dissabte 2: Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Diumenge 3: Confrares difunts del Roser.
Consol i Francisco Currius Molons.
Família Masramon-Cot.  Josep Maria Bassols Ribot.
Julián Pérez Úbeda.

Benvolguts pares i mares de la catequesi,
Si no hi hagués hagut confinament aquest cap de 
setmana hauríem fet la festa final de catequesi i ens 
quedarien només dues o tres setmanes amb els vos-
tres nens i nenes, bo i celebrant les primeres comu-
nions. Per això ens ha semblat que aquest seria un 
bon moment per donar per acabada la catequesi 
d’aquest curs esperant que, quan el confinament 
haurà passat, ens podrem retrobar amb els qui havien 
de fer la Primera Comunió i la Professió de Fe per 
trobar una data adient. 
També amb les catequistes ens ha semblat que, per 
acabar millor el curs, seria bo que cada nivell de cate-
quesi fes un petit treball per acabar.
Seria el següent:
- Els de primer any de Catequesi: Fer un bonic 
dibuix sobre Jesús amb alguna frase que us hagi 
agradat de la catequesi.
- Els de segon any de Catequesi que faran la 
Primera Comunió: Buscar un evangeli amb els 
pares i fer-ne un comentari que servirà per preparar 
l’homilia de les primeres comunions.
- Els de Seguiment i Professió de Fe: Com que 
haureu de treballar el Credo, fer un petit comentari 
d’algun dels punts del Credo.
- Els de Confirmació: Escriure quin és el vostre 
compromís amb l’Església i en el seguiment de Jesús.

- Els nois i noies de Postconfirmació: Escriure 
quina responsabilitat agafareu després del confina-
ment: visita als avis, Càritas, associacions, litúrgia...
 Amb moltes ganes de saludar-vos de nou, agrair-vos 
la vostra disponibilitat i comprensió en temps tan 
difícils per a tots. 

CARTA OBERTA DE LA CATEQUESI PARROQUIAL

SOLEMNITAT DE LA MARE          
DE DÉU DE MONTSERRAT, 
PATRONA DE CATALUNYA


