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Any de la Família 
«Amoris Laetitia»

Traspàs
de la Mare
Esperança
Clarés,
escolàpia

El passat 13 de març va morir, a la Casa de les Escolà-
pies d’Alaquàs (València), la Mare Esperança Clarés, 
que fou mestre de Parvulari a Arenys de Mar des del 
1980 fins al 1996 (a excepció de dos cursos que va 
estar a Palma). També va ser catequista de Comunió 
de la Parròquia col·laborant-hi abnegadament.
Enamorada d’Arenys no hi faltava els estius, fent la 
ruta des del Cementiri de Sinera, des d’on contem-
plava les cases i rememorava els vincles establerts 
amb infants i famílies, fins al Port on s’embadalia con-
templant l’horitzó i pregant per l’Institut, nascut a les 
platges d’Arenys i avui estès més enllà de les aigües 
visibles fins a arribar als quatre continents. Passejada 
que li brindava l’oportunitat d’establir diàleg amb 
tothom qui es creuava i fer-se present a les llars de les 
persones que per motius de salut o dificultats de mo-
bilitat no podien sortir.
Ara ha emprès volada ella i sabem ben de cert que 
participarà de la Pasqua eterna, agraint a Arenys de 
Mar tot el que va significar en la seva vida.  Al cel sia!

Restauració de la Capella del Sant Crist
La Confraria de Portants del Sant Crist d’Arenys de 
Mar ha restaurat la capella que aquesta advocació té a 
l’església de Santa Maria d’Arenys. Els treballs de pin-
tura de les parets, de neteja de la pedra dels arcs de la 
volta i del canvi de la il·luminació es van fer el cap de 
setmana passat per part dels mateixos confrares. La 
intenció de la Confraria era de tenir la capella condi-
cionada de cara a la celebració dels actes litúrgics de 
la Setmana Santa. El cost dels materials també ha anat 
a càrrec de la Confraria. Moltes gràcies a tots!

Estimats germans i germanes,
Som a Pasqua! Crist ha ressuscitat, Al·leluia! Quines 
ganes que en teníem, enguany, que hem hagut d’afron-
tar tantes creus en el nostre dia a dia, de tornar a 
recordar la força de la Resurrecció. Quines ganes que 
en teníem, de tornar a cridar amb força que la Vida ha 
vençut a la Mort. Quines ganes que en teníem, de 
tornar a pensar que, al final, podríem reprendre les 
nostres vides amb esperança. 
Quines ganes que en teníem! I això és la Resurrecció! 
Això és Pasqua! El desig que s’encén en el nostre cor 
quan ens n’adonem que no estem sols, que tenim Déu 
al costat nostre i que ens ha promès que no ens 
abandonaria mai.

Sí. Avui és Pasqua. Aquest meravellós diumenge que 
funda tots els diumenges de l’any. Sí. Avui és el dia en 
què ha obrat el Senyor. Alegrem-nos i celebrem-ho. 
Per això germans, en aquesta fulla parroquial, només 
volia, en nom de tot l’equip presbiteral, desitjar-vos a 
tots una BONA PASQUA! Sortim als nostres carrers i 
places i que ressoni la bona notícia arreu. No ens ho 
quedem per nosaltres, perquè una notícia tan gran 
l’hem de compartir.
Crist ha ressuscitat, aquesta és la nostra fe, aquesta és 
la nostra esperança, aquest és el sentit de les nostres 
vides. Fem també que aquesta alegria i força del Crist 
Ressuscitat es faci present en la vida de les nostres 
comunitats.

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: CRIST HA RESSUSCITAT!



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, dimarts i divendres, a les 6 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 5 (18.30 h):
Per l’economia, el patrimoni i per la feina.

Dimarts 6 (18.30 h): Fidela Blanco Talavera.
Ramona Cruells Llauró. Mercè Bellsolell Garriga.

Divendres 9 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.

Dissabte 10 (20 h): Ramon Coll.
Montserrat Franquesa. Maria Fornaguera Colomer.
Diumenge 11, Segon de Pasqua.
Renovació del Vot de Vila a la Verge del Remei:
a les 9 h, pel poble;

a les 11 h, Guillem Molons. Jaume Casals.
Pepita Coll. Confrares difunts del Roser.

> Vot de Vila a la Mare de Déu del Remei
El diumenge que ve, segon diumenge de Pasqua, a la 
nostra parròquia renovarem el vot de vila que els 
nostres avantpassats van fer a la nostra patrona, la Mare 
de Déu del Remei.  Així ho farem de manera solemne a 
la missa de les 11 del matí, i en acabar cantarem els goigs 
a la Verge.

“De tot bé certa advocada, del Sol etern pura aurora,
siau nostra protectora, del Remei Mare aclamada.
El d’Arenys, poble ditxós, penyora de vostra gràcia,
sempre i amb gran eficàcia a Vós clama fervorós;

salveu-lo, Mare adorada, ara i de la mort en l’hora.”

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 618,76 €.

+ Donatiu de 22,27 € de la Capella domiciliària de la Sa-
grada Família.

+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria per a les obres del temple. 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

> Intencions de la setmana
Dimarts 6 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 7 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 8 (18.45 h): Per la Montserrat.
Divendres 9 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 10 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.  
Diumenge 11, Segon de Pasqua:
a les 10 h, per la vila;
a les 12.15 h, M. Esperança Clarés, religiosa escolàpia.
Jaume Salbanyà Filbà (aniversari).

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Teresa Rovira Roig, d’Arenys de Mar, als 92 anys.
Joana Julià Arnó, d’Arenys de Mar, als 80 anys.
Que el Senyor les 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: 709 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a les obres del temple:
«Assegurar la cornisa del campanar».
Import pendent: 3.000 €. Moltes gràcies!

> Intenció de pregària del Sant Pare
Per aquest mes d’abril del 2021, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent inten-
ció per a la pregària:
Per aquells que arrisquen les seves vides lluitant pels 
drets fonamentals en dictadures, en règims autoritaris 
i fins i tot en democràcies en crisi.
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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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