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Any de la Família 
«Amoris Laetitia»

Recés de Quaresma
El dimarts 16 de març, a Arenys de Munt, i el diven-
dres 19, a Arenys de Mar, un bon nombre de persones 
de les nostres comunitats parroquials van participar al 
recés-xerrada de Quaresma que va impartir el nostre 
rector, Mn. Joan Soler. Les reflexions i les preguntes 
plantejades arran dels “Somnis de Sant Josep”, a partir 

de la Carta apostòlica Patris Corde del Papa Francesc, 
van ser el fil conductor d’aquestes reunions de les 
nostres comunitats.
En record d’aquestes trobades i d’aquest ‘Any de Sant 
Josep’, s’ha editat un punt de llibre commemoratiu 
amb la imatge del Sant Josep del retaule de Pau Costa 
i amb la pregària del Sant Pare al Patró de l’Església.

Benvolguts i benvolgudes,
Avui us voldria convidar a prendre consciència de la 
importància de la Setmana que comencem. En aquest 
Diumenge de Rams celebrem que Crist és verita-
blement el rei que esperàvem, un rei humil, pobre, 
muntat en un ase, i que arriba, d’una manera ines-
perada, per regnar sobre tota la humanitat. I què ens 
demana? Doncs, que canviem el nostre cor per 
disposar-nos a seguir-lo en plenitud. Per això, al llarg 
d’aquesta setmana oferim les celebracions de la 
reconciliació i el sagrament del perdó, que ens 
prepararan per rebre a Déu fet home. Un Déu que 
s’ha volgut quedar entre nosaltres present en 
l’eucaristia i en el servei als més pobres. És el que 
celebrarem el Dijous Sant, amb el rentament dels 
peus, per indicar-nos que l’única manera de viure 
cristianament és des del servei, i amb la institució de 
l’Eucaristia, on recordem que, en el pa i el vi, hi ha la 
presència real de Jesús, signe de l’amor infinit de Déu 
cap a la humanitat.
I amb aquest signe d’amor, arribem al Divendres 
Sant. El dia en què acompanyem Jesús a la creu. Un 

dia trist que deixarà les esglésies en silenci tot el 
Dissabte Sant, perquè Jesús és al sepulcre. El Fill de 
Déu ha estat mort per la humanitat. Fem-ne un dia de 
reflexió i pregària. Un dia de silenci que serà la llavor 
de la Paraula que ressonarà amb força a la Vetlla 
Pasqual, la mare de totes les Vetlles. Celebrem 
aquella nit amb totes les nostres forces, que ressoni 
amb força un Al·leluia joiós perquè Crist ha res-
suscitat. Nit de llum i de festa, perquè amb la 
resurrecció de Jesús s’obre el camí de la Vida per a 
tots nosaltres, el Diumenge de Pasqua, que marcarà 
tota la vida de l’Església.
Germans, i si tot això és el que celebrem aquesta 
Setmana Santa, si tot això és el que l’any passat vam 
trobar tant a faltar, que aquest any no trobem cap 
excusa per a no participar en els oficis de Setmana 
Santa. Si som cristians, si ens diem veritables deixebles 
del Crist, que no ens trobi dormint mentre ell pateix 
la passió. Que no estiguem fora de la comunitat quan 
ens anunciaran que Crist ha Ressuscitat.
Bona Setmana Santa!

Mn. Joan Soler i Ribas
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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:
aquesta setmana romandrà tancat

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

> Intencions de la setmana
Dia 29, Dilluns Sant (18.30 h):  Amadeu Ginesta.
Per l’economia, el patrimoni i per la feina.
Dia 1, Dijous Sant, Celebració de la Cena
del Senyor (18.30 h): Pel poble.
Dia 2, Divendres Sant, Celebració de la Passió
de Nostre Senyor (17 h).

Dissabte 3, Vetlla Pasqual (20.30 h): Pel poble.
Diumenge 4, Pasqua de Ressurrecció:
a les 9 h, Miquel Rossell Mensa (aniversari);
a les 11 h,  Jaume Puig Rifà. Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
Defuncions: Maria Fornaguera Colomer, d’Arenys de 
Munt, als 79 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna.

> Setmana Santa 2021
Recordem que en el tríptic de la setmana passada hi ha 
tots els horaris de Setmana Santa.
· Celebració Penitencial: el Dilluns Sant, a 2/4 de 7 de la 
tarda, celebrarem l’acte comunitari penitencial amb el 
rés de Vespres, i tot seguit l’Eucaristia.
· Confessions: aquest mateix dilluns al matí, d’11 a 13 h, i  
a la tarda abans i després de la missa.
· Hora Santa: el Dijous Sant, acabada la Missa de la Cena 
del Senyor, davant del Santíssim Sagrament, pregarem en 
comunitat. Aquest acte substitueix la Pregària de Taizé 
d’aquest mes d’abril.
· Via Crucis: hi podrem participar el Divendres Sant, a les 
11 h del matí.

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

> Col·lectes
+ Col·lecta extraordinària del ‘Dia del Seminari’ del diu-
menge passat: 679,79 €.
+ Dijous que ve, Dijous Sant, Dia de l’Amor Fratern, la 
col·lecta serà extraordinària per a Càritas Parroquial.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lecta  
extraordinària per a les obres del temple.
«Intervenció del teulat de la Capella del Remei».
Import pendent: 689,28 €. Moltes gràcies!

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

> Setmana Santa 2021
(celebracions i intencions de misses)
- PARRÒQUIA:
Diumenge de Rams (10 i 12. 15 h):
Misses amb benedicció a l’interior de l’església.

Dia 30, Dimarts Sant (18.45 h):
Difunts família Badia-March.
Dia 31, Dimecres Sant:
Confessions: 11-13 h i 17-18.30 h.
Celebració Penitencial i eucaristia (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Dia 1, Dijous Sant, Cena del Senyor (20 h):
Per la Montserrat. Marià Comí Castellà (2n aniv.).

Dia 2, Divendres Sant:
La Renglereta: 8 h (a l’interior de l’església).
Celebració de la Passió de Nostre Senyor: 18.45 h.

Dissabte 3, Vetlla Pasqual (18.45 h): Per la vila.

Diumenge 4, Pasqua de Ressurrecció:
a les 10 h,  Andreu Guri i Sala;
a les 12.15 h, Manuel i Teresa Ribas Alsina.

- CAPUTXINS:
Diumenge de Rams (11 i 19.30 h):
Misses amb benedicció a l’interior de l’església.

Dijous Sant, Ofici i Hora Santa: 19.30 h.

Divendres Sant, Ofici: 18 h.
Dissabte Sant:

Ofici de lectura: 10 h - Vetlla Pasqual: 20 h.

Diumenge de Pasqua: 11 i 19.30 h.

> Moviment parroquial
· Defuncions: Justo Brunet Montia, de Sant Carles de 
la Ràpita, als 72 anys.
Pepita Galtés Pica, d’Arenys de Mar, als 90 anys.
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

> Col·lectes
+ Col·lecta extraordinària ‘Dia del Seminari’: 941€.

+ Dijous que ve, Dijous Sant, Dia de l’Amor Fratern, la 
col·lecta serà extraordinària per a Càritas Parroquial.

+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a les obres del temple:
«Assegurar la cornisa del campanar».
Import pendent: 3.000 €. Moltes gràcies!
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