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Any de la Família 
«Amoris Laetitia»

Benvolguts i benvolgudes,
Avui, en el Dia del Seminari, deixeu-me compartir amb 
vosaltres un fragment que ha escrit l’Edgar Jaulent, el 
seminarista que comparteix la pastoral amb nosaltres 
els caps de setmana, i que va sortir publicat a la revis-
ta que edita el Seminari de Girona: Vine i segueix-me. 
És una revista que surt mensualment i que podeu 
rebre gratuïtament inscrivint-vos al correu electrònic 
següent: seminaridegirona@gmail.com. Una bona ma-
nera de conèixer els nostres seminaristes i de pregar 
per les vocacions.
Així, l’Edgar ens escrivia: «Les persones canviem quan 
Jesús, amb la seva paraula, ens fa bategar el cor de 
veritat; quan Jesús, amb la seva paraula, ens canvia la 
mirada. El Senyor escull als qui vol per tal d’estar amb 
Ell i enviar-los a la missió. Un apòstol és un enviat. És 
aquell qui pregarà, qui protegirà, qui transmetrà, qui 
ensenyarà i predicarà arreu del món, amb l’ajuda de 
l’Esperit Sant, la Bona Nova, i que desvetllarà la joia de 
l’Evangeli. Perquè la vida és un regal, perquè tota voca-
ció és un regal, perquè tot el que fem, amb Jesús al 
centre i moguts per l’Esperit Sant, és un regal, perquè 
tu ets un regal de Déu».
Gràcies, Edgar, per aquestes boniques paraules que 
ens fan descobrir que la vocació continua essent, avui, 
com ahir i com sempre, una resposta generosa i agra-
ïda a la crida de Déu, el millor regal que Déu havia 
pensat per cada un de nosaltres.

Per això us convido, aquesta setmana, a parlar amb els 
joves de les vostres famílies, amb aquells que potser 
veieu que tenen inscrit en el cor un desig de viure en 
plenitud la seva vida segons la voluntat de Déu, 
perquè es puguin plantejar seriosament el fet de res-
pondre amb un sí ben generós a la vocació al 
sacerdoci. Perquè ens falten capellans, i ens en falten 
molts, i només sortiran si els nostres nens troben 
veritables comunitats de fe. Això només depèn de 
nosaltres.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: UNA RESPOSTA GENEROSA I AGRAÏDA

DIUMENGE DE RAMS (28 de març del 2021)

* ARENYS DE MUNT:  9 h i 11 h - Missa amb benedicció a l’interior de l’església
12.30 h - Benedicció sense missa a l’interior de l’església

* ARENYS DE MAR:
· Parròquia: 10 h i 12.15 h -  Missa amb benedicció a l’interior de l’església
· Caputxins: 11 h i 19.30 h  -  Missa amb benedicció a l’interior de l’església

CELEBRACIONS PENITENCIALS (29 i 31 de març del 2021)

* ARENYS DE MUNT (Dilluns Sant):  Matí (11 h a 13 h) - Confessions a l’església
  Tarda (18.30 h) - Celebració penitencial i eucaristia  //  Confessions també abans i després de la missa

* ARENYS DE MAR (Dimecres Sant): Matí (11 h a 13 h) i  tarda (17 h a 18.30 h) - Confessions a l’església
  18.45 h - Celebració penitencial i eucaristia  //  Confessions també després de la missa
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PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ D’ARENYS DE MUNT

Adreça: Plaça de l’Església, 3 - Tel. 93 793 85 63
e-mail: arenysmuntparroquia@gmail.com

Despatx parroquial:
cada divendres, de 16 a 18 h

> Rés del Sant Rosari
Dilluns i dimarts, a les 6 de la tarda.

> Rés del Via Crucis
Cada divendres de Quaresma, a les 6 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 22 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i per la feina.
Dimarts 23 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i per la feina.
Divendres 26 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i per la feina.
Dissabte 27 (20 h): Pel poble.
Diumenge 28, Diumenge de Rams:
a les 9 h, Maria Carmen i Pere Rossell.
Joaquim Bruguera (aniversari);
a les 11 h, Guillem Molons.
Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

> Moviment parroquial
Defuncions:
Francisco Casellas Crusat, d’Arenys de Munt, als 91 anys.
Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 458,77 €.
+ Avui, col·lecta extraordinària del “Dia del Seminari”. 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Déu i Pare de tots,
que heu donat la vida als homes

perquè us coneguin i us lloïn agraïts;
doneu-nos l’alegria de sentir-nos un sol poble vostre.

Senyor Jesucrist,
feu sentir en el cor de molts joves

la crida al sacerdoci perquè, com a homes de comunió,
serveixin en l’Església i, anunciant l’Evangeli,

cooperin a assolir la fraternitat universal en Vós.  Amén.

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D’ARENYS DE MAR

Adreça: c. de l’Església, 24 - Tel. 93 792 00 96
e-mail: arenysdemarparroquia@gmail.com

Despatx parroquial:  de dimarts a dissabte, a les 18 h,
i cada dimecres, d’11 a 13 h

> Intencions de la setmana
Dimarts 23 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 24 (18.45 h):
Difunts Família Badia-March.
Dijous 25 (18.45 h):
Enric Mollfulleda Borrell. Per la Montserrat.
Divendres 26 (18.45 h):
Pels fidels difunts.
Dissabte 27 (18.45 h): 
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.
Lluís Danés Serra (1r aniversari).
Diumenge 28, Diumenge de Rams:
a les 10 h,  Agustí Costa Montal (6è aniversari).
Lourdes Manjón Baila (1r aniversari);
a les 12.15 h,  Andreu Guri i Sala.

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Antònia Garcia Jiménez, de Lorca (Múrcia), als 98 anys.
Josep Collet Colomer, d’Arenys de Mar, als 89 anys.
Mercè Vila Alrich, d’Arenys de Mar, als 89 anys. Encarn-
ación Fernández Fuentes, de Grazalema (Cadis), als 89 
anys. Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli 
de pau i esperança els familiars i amics. 

> Xarxes
- Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic 
a l’adreça arenysvp@gmail.com.

- També podeu seguir l’actualitat de la nostra comu-
nitat a la pàgina de Facebook “Parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 641 €.
+ Avui, col·lecta extraordinària del “Dia del Seminari”. 
Moltes gràcies per la vostra ajuda!
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MISSES Feiners (de dilluns a divendres) Dissabte i vigílies Diumenges i festius

Arenys de Mar - Parròquia 18.45 h (excepte dilluns) 18.45 h 10 h i 12.15 h

Caputxins (Arenys de Mar) 19.30 h 19.30 h 11 h i 19.30 h

Arenys de Munt - Parròquia 18.30 h (dilluns, dimarts i divendres) 20 h 9 h i 11 h
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