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ESCLETXES
Benvolguts i benvolgudes,
Deixeu-me en aquest bonic diumenge de Pasqua aturar-me un moment en 
aquesta frase de Jesús: «Que els vostres cors s’asserenin, confieu en Déu, 
confieu també en mi». Sí, estimada comunitat, estimades parròquies. Comen-
ço per aquest punt perquè crec que en aquests moments és el més urgent. 
Ens cal, més que mai, asserenar els nostres cors en un moment de tanta 
complexitat. Ja sé que tots tindríem moltes ganes de veure acabada aquesta 
pandèmia i tornar a la vida que teníem abans. Però una cosa és el nostre 
desig i l’altre la realitat que ens toca viure. I en aquest moment les nostres 
autoritats ens han dit que de moment no és possible. I ho hem d’acceptar 
seguint les normes establertes per viure junts.
Quan tot hagi acabat ja vindrà el temps d’analitzar el que s’ha fet i de veure 
si s’ha fet bé o malament, per agrair o demanar responsabilitats, però em 
sembla que com a comunitat cristiana hem de donar exemple i adonar-nos 
que més enllà dels problemes que vivim en aquests moments, haurem de ser 
capaços de fer fronts a problemes molt més greus. Vindran, certament, pro-
blemes socials, econòmics, polítics i psicològics, i fins i tot religiosos en una 
societat que viurà una transformació i canvi definitiu d’època.
I tot això cal que ho visquem amb serenor, i més nosaltres els qui ens diem 
cristians i que hem posat la nostra confiança en Déu. Crec que haurem de 
trobar el moment per veure quina serà la nostra resposta com a comunitat 
creient davant dels reptes que vindran, resposta que haurà d’anar més enllà 
de la nostra solidaritat econòmica amb els qui més pateixen, perquè la 
veritable solidaritat comença amb una consciència dreta, amb el fet de sen-
tir-se formant part d’un col·lectiu, d’un cos místic, on si una persona pateix 
patim tots, perquè tots som germans i fills del mateix Déu.
Quan en aquests moments em trobo amb certes persones que es queixen 
per autèntiques ridiculeses, a vegades baixo una mica el cap avergonyit 
perquè no puc entendre tant egoisme. Ja ho sé que cadascú té els seus 
dolors, però ara és el moment, també, d’alçar una mica la mirada i intentar 
donar un cop de mà a aquells que ho estan passant malament de veritat, el 
moment d’intentar donar una paraula d’ànim i d’esperança. El moment d’in-
tentar mostrar que la fe que tenim és una fe que ens fa viure confiadament 
en mans del Pare.
És ara quan la nostra societat necessita més que mai d’homes i dones 
creients de veritat. Que trobin en nosaltres el testimoni que necessiten, que 
trobin en nosaltres els veritables deixebles del Crist.

Mn. Joan Soler i Ribas

LECTURES DEL DIA
· Lectura primera

Ac 6, 1-7                                        
Elegiren set homes plens           

de l’Esperit Sant

· Salm responsorial
Sl 32

R.  Que el vostre amor, Senyor, 
no ens deixi mai; aquesta és 

l’esperança que posem en vós

· Lectura segona
1Pe 2, 4-9

Vosaltres sou un poble escollit, 
un reialme sacerdotal 

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 14, 6 

Jo soc el camí, la veritat i la 
vida, diu el Senyor; ningú ve        

al Pare sinó per mi

· Evangeli
Jn 14, 1-12

Senyor, mostreu-nos el Pare,         
i no ens cal res més 

SANTORAL
Sant Joan d’Àvila
Sant Job, profeta

Mare de Déu dels Desemparats

INTENCIONS DE MISSA
- Difunts:

Teresa Puig Solvent
Confrares difunts del Roser

- Preguem junts:
Perquè el Senyor ens alliberi 
aviat d’aquesta pandèmia i 

puguem sortir-ne enfortits per 
viure l’alegria de la Pasqua           
i testimoniar-la amb obres 

d’amor i de veritat



Diumenge passat, 3 de maig, festa del trobament de la 
Santa Creu, es va dur a terme la tradicional bene-
dicció i hissada de la bandereta que oneja al campa-
nar de l’església parroquial de Santa Maria d’Arenys 
de Mar des del 1599.
Enguany, però, extraordinàriament sense públic ni 
portes obertes degut a les restriccions establertes 
per la pandèmia del coronavirus.
Així doncs, aquest acte organitzat pel Consell Pasto-
ral i amb la col·laboració de l’Ateneu Arenyenc, i tal 
com podeu veure en aquestes dues imatges de Xavi 
Salbanyà, va consistir en la benedicció de la bandere-

ta a l’altar major per part del nostre rector, Mn. Joan 
Soler, i la posterior hissada al campanar, després de 
canviar la de l’any passat esfilagarsada per les incle-
mències meteorològiques.
La nova bandereta, obra del soci de l’Ateneu Josep 
Maria Aurín Guerra, dibuixant, pintor i creador d’au-
ques, amb un disseny original i innovador, romandrà 
fins a l’any vinent al cim del temple.
En record d’aquesta diada, la Parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar, amb fotografies de Xavi Sal-
banyà, ha editat un vídeo (https://www.youtube.com 
‘La Bandereta 2020’) que podeu visionar a les xarxes.

Intencions de la setmana
Dilluns 11: Ramon Priu. Família Badia-March.
Dimarts 12: Pepita Sellès (37è aniversari).
Dimecres 13:  Andreu Guri i Sala.
Dijous 14: Montserrat Lladó.

Divendres 15: Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dissabte 16: Família Rovira-Parellada.
Diumenge 17: Confrares difunts del Roser.
Família Coll-Alsina. Guillem Roca.

Benvolguts i benvolgudes,
Com molt bé us deia aquesta setmana, el nostre 
bisbe ha demanat a tots els fidels del Bisbat de 
Girona de començar les misses dominicals amb poble 
el diumenge 31 de maig, solemnitat de Pentecosta. I 
evidentment això és el que farem.
Amb tot, des dels frares caputxins i des de la parrò-
quia ens ha semblat que ens aniria bé, també a 
nosaltres, poder-nos-hi preparar abans amb menys 
gent. Per això, hem decidit que així que el govern ens 
faci passar a la fase 1 de confinament, el primer di-
marts d’aquella setmana, en la qual ja estaran perme-
ses les celebracions amb un terç de l’aforament 
segons la llei, i sense començar a fer misses domi-
nicals obertes amb tot el poble, sí que començarem a 
celebrar amb un grup reduït de persones més joves i 
que per edat no estiguin en situació de risc.
Començarem el dimarts per poder veure el desen-
volupament de la situació el dilluns i evitar problemes 
d’ordre. El fet de començar amb aquest petit grup de 

persones ens permetrà de veure com adaptem les 
mesures de protecció, neteja, etc., perquè quan arribi 
el dia 31 puguem tenir un equip de servei preparat.
Per això, a Arenys de Mar, aquells que habitualment 
els dies de cada dia celebràveu a la comunitat caput-
xina poseu-vos en contacte amb els frares de la 
comunitat, i aquells que ho fèieu a la parròquia, 
podeu passar pel temple i apuntar el vostre nom, 
telèfon i edat a en Josep Martinell.
A Arenys de Munt, em podeu trucar al meu telèfon 
mòbil (679 553 466) i ja veurem com ho fem.

Finalment, recordar-vos també que, a partir de la 
setmana vinent, em podreu trobar a l’església als ho-
raris següents:

· Arenys de Mar: Cada dimecres, d’11 a 13 h, i de 
dimarts a dissabte, de 18 a 19 h.
· Arenys de Munt: Cada dilluns, de 18 a 19 h, i els 
divendres, d’11 a 13 h.

Mn. Joan Soler i Ribas

Comunicat sobre el desconfinament a les nostres parròquies

Benedicció i hissada de la bandereta d’Arenys de Mar

https://www.youtube.com
https://www.youtube.com
https://youtu.be/huN-dZmFUsg
https://youtu.be/huN-dZmFUsg

