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ESCLETXES
Benvolguts i benvolgudes,
Avui celebrem, d’una banda, la festa de la bandereta d’Arenys de Mar que 
commemora la institució d’un règim local propi a la vila marinera l’any 1599. 
Una bandereta que, com ja vam explicar, enguany té un estil nou i renovat, 
com si fóssim conscients que venien temps difícils que també renovarien la 
nostra vida i costums, i que onejarà damunt del nostre campanar per dir, a 
tots aquells que la miraran, que el vent podrà bufar de moltes direccions, més 
fort o més fluix, però que nosaltres continuem aquí, com a vila i com a 
comunitat cristiana. 
I per altra banda, avui celebrem el Diumenge del Bon Pastor, i en ell preguem 
per a les vocacions a la nostra església. Jesús és el bon Pastor que coneix les 
seves ovelles, que escolta la seva veu i que vetlla perquè no se’n perdi cap. I la 
imatge és preciosa, perquè no vol dir que nosaltres som éssers sense 
voluntat, sinó que vol mostrar l’enorme amor que Déu sent per cada un de 
nosaltres i la capacitat que tenim de discernir la veu del veritable Pastor 
enmig de les múltiples veus que criden al seu voltant. Els veritables deixebles 
són aquells que escolten la veu de Jesús i la reconeixen en el silenci de la 
pregària i del servei, en el silenci de la confiança posada en mans de Déu. 
Perquè no ho provem, avui, de fer aquest acte de confiança? Fer el que ens diu 
la segona lectura: «Aquesta és la vostra vocació: seguir les petjades del Crist».
I fem-ho amb el convenciment que ens marca el lema d’enguany és: «Jesús és 
viu i et vol viu». I tant, que sí! Perquè la nostra fe està fonamentada en la 
resurrecció del Crist. No prediquem la crucifixió de Déu sinó la seva 
resurrecció. No estem cridats a anunciar calamitats, sinó l’alegria i la vida d’un 
Déu que viu enmig nostre, que ens estima i que et crida a deixar-ho tot i a 
seguir-lo! Jove que llegeixes aquest full, avui t’ho dic de tot cor: No tinguis 
por! Escolta com Déu et parla i et diu: “Deixa’m que et faci segons el que jo 
havia pensat per a tu. Deixa’m construir a través teu la més gran història 
d’amor que mai t’hauries pogut imaginar”. I respon-li, senzillament: “Pare, em 
poso a les teves mans”.

Mn. Joan Soler i Ribas

LECTURES DEL DIA
· Lectura primera

Ac 2, 14. 36-41                                       
Déu l’ha constituït                
Senyor i Messies

· Salm responsorial
Sl 22

R.  El Senyor és el meu pastor, 
no em manca res

· Lectura segona
1Pe 2, 20-25

Heu tornat a aquell que és         
el vostre pastor i guardià

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 10, 14

Jo soc el bon pastor,               
jo reconec les meves ovelles,                        
i elles em reconeixen a mi

· Evangeli
Jn 10, 1-10

Jo soc la porta per entrar             
a les ovelles

SANTORAL
Trobament de la Santa Creu
Sants Felip i Jaume, apòstols

Sant Alexandre I, papa

INTENCIONS DE MISSA
- Difunts:

Confrares difunts del Roser
Consol Currius Molons

Francisco Currius Molons
Família Masramon-Cot

Josep Maria Bassols Ribot
Julián Pérez Úbeda

- Agraïment:
Als propietaris de locals i 

habitatges que durant aquest 
temps no cobren les men-
sualitats als seus llogaters



Avui, diumenge 3 de maig, festa del trobament de la 
Santa Creu, la bandereta del campanar d’Arenys de 
Mar serà beneïda i hissada com és tradició.
Recordem que partir d’aquest 2020, a iniciativa del 
Consell Pastoral d’Arenys de Mar i amb la col·labo-
ració de l’Ateneu Arenyenc, la bandereta serà pintada 
cada any per un autor diferent amb un disseny 
original tenint en compte sempre alguns elements 
simbòlics essencials.
Aquesta primera bandereta, canviant el disseny de 
consuetud, ha estat obra de Josep Maria Aurín 
Guerra, i representa amb l’A central la vila d’Arenys i 
els dos vèrtex inferiors la partició cap Arenys de 
Mar, amb la M (onada) de mar, i de l’altra M, d’Arenys 
de Munt (dels tres turons). Hi són també la creu, que 
comparteix l’esperit cristià dels dos pobles, i l’aranyo-
ner de l’escut com a símbol d’Arenys de Mar.

Josep María Aurín Guerra, Barcelona (1947), des de 
ben petit ha estat amant del dibuix i de la poesia 
popular. Ha realitzat cursos de dibuix a l’escola de 
Còmics Joso, al Centre Moral de Gràcia, a l’escola 
Fem Cultura de Barcelona i també ha estat alumne 
de l’Agrupació d’aquarel·listes de Catalunya.
S’ha dedicat al gènere de l’auca, essent-ne un autor 
prolífic amb desenes de composicions realitzades.

Intencions de la setmana
Dilluns 4: Pels difunts de coronavirus
de les nostres parròquies.
Dimarts 5: Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Dimecres 6: Família Badia-March.

Dijous 7:  Andreu Guri i Sala.
Divendres 8: Josep Campí (aniversari).
Dissabte 9: Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Diumenge 10:  Teresa Puig Solvent.
Confrares difunts del Roser. 

Seguint la normativa de les autoritats sanitàries i 
religioses, a partir del proper dilluns 11 de maig 
ja es podran tornar a celebrar les misses amb poble. 
Això certament ens omple de goig, però al mateix 
temps volem ser molt cautelosos per continuar amb 
aquesta lluita contra la pandèmia. Per això volem 
recordar tres punts importants:
- Les persones grans, de risc o que presentin proble-
mes de salut, continuen exemptes, per prerrogativa 
del nostre bisbe, del precepte dominical.
- Totes aquelles persones que assisteixin a les cele-
bracions hauran de complir les normes higièniques, 
que més endavant donarem.
- L’aforament serà limitat a un terç de la seva 
capacitat. Ja estem preparant la nova distribució.

Pel que fa als horaris:

· Arenys de Mar:
Hi haurà un petit canvi d’horaris. Així, les hores de la 
missa de dimarts a dissabte seran a les 18.45 h. 
Això facilitarà que entre setmana la gent es pugui 
quedar a resar una estona després de la missa, fent 
compatible amb els horaris del sagristà, i que els dis-
sabtes el mossèn pugui tenir més temps per arribar a 
la missa a les 20 h a Arenys de Munt i no hagi de patir 
pels retards o per no poder parlar amb la gent.
Excepcionalment, i pel fet d’haver estat tant de temps 
sense eucaristia, aquest dilluns 11 de maig també 
tindrem la missa a les 18.45 h.

Aquells que desitgin rebre el sagrament de la confes-
sió o per algun altre tema, podran trobar al mossèn a 
partir de les 18 h a l’església. I els dimecres el mossèn 
també estarà a l’església parroquial de les 11 a 13 h 
per aquells que desitgin tractar algun tema.
I recordar-vos que l’església estarà oberta de 9 a 13 h 
i de 16 a 19.30 h amb en Josep Martinell que us po-
drà orientar per a qualsevol consulta que tingueu.

La comunitat de frares caputxins mantindrà el 
seu horari habitual, amb les misses diàries de dilluns 
a dissabte, a les 19.30 h, i els diumenges a les 11 h 
i a les 19.30 h.

· Arenys de Munt:
La missa se celebrarà com sempre el dissabte a les 20 
h i el diumenge a les 9 h i a les 11 h. Entre setmana 
també se celebrarà com sempre els dilluns, dimarts i 
divendres, però a partir d’ara l’hora serà a les 19.30 
h els tres dies.
L’església està oberta cada dia de les 9 h del matí fins 
a les 20 h del vespre. Els divendres, el mossèn estarà 
a la parròquia de 11 a 13 h per aquells que desitgin 
parlar sobre algun tema o tinguin necessitat de rebre 
algun sagrament. 

I també recordar-vos el meu telèfon 679 55 34 66 
(Mn. Joan), per si necessiteu qualsevol sagrament o 
informació i no us va bé cap de les hores marcades 
en les indicacions anteriors.

Nota amb motiu de l’inici de la sortida del confinament

LA BANDERETA DEL CAMPANAR D’ARENYS DE MAR


