
Benvolguda comunitat, comencem aquest bonic 
temps de Quaresma amb una senzilla reflexió a partir 
de la bonica carta de Quaresma que ens ha enviat a 
tots els  cristians el Papa Francesc i que parteix de la 
carta als Gàlates on sant Pau ens diu: «No ens 
cansem de fer el bé; perquè, si no defallim, quan arribi 
el temps recollirem. Així, doncs, ara que hi som a 
temps, fem el bé a tothom» (Ga 6, 9-10a).
Ens parla en primer lloc d’un temps favorable. O 
sigui, la Quaresma com aquesta invitació a canviar de 
mentalitat, perquè la veritat i la bellesa de la nostra 
vida no es fonamentin en el tenir, sinó en el donar, que 
no cerquem acumular, sinó sembrar. Aquesta set-
mana, a les notícies va sortir un jove periodista que 
treballava a Ucraïna i em va commoure quan va dir: 
«Estem veient aquests dies, en la defensa de Kíev, 
com les dones grans surten al carrer i posen llavors a 
les butxaques dels soldats, mentre els  hi diuen: 
“Preneu aquestes llavors, així, si moriu, allà on caieu 
hi naixeran flors”». Això, germans, vol dir sembrar. 
Sembrar futur, sembrar esperança, sembrar fe allà on 

hi ha d’altres que volen sembrar-hi guerra i destruc-
ció.
En segon lloc, en aquesta carta, se’ns convida a fer 
una escolta assídua de la Paraula de Déu, perquè és 
el que farà fecunda les nostres vides. Així, ens  diu, 
ens convertirem en motiu d’alegria per als  altres. 
Alegria perquè els portarem un missatge d’esperança. 
Alegria perquè ens sentirem col·laboradors de Déu, i 
alegria perquè entendrem que tot el treball que fem no 
és una càrrega feixuga, sinó que és un regal del Déu 
Creador. Que tot el que fem, sigui de paraula o 
d’obra, sigui en el nom del Senyor.
I finalment, en tercer lloc, es tracta de fer-ho tot des 
de l’Amor. Hem d’intentar que, en aquest temps de 
conversió que comencem, vetllem per les nostres 
relacions quotidianes, fins i tot en els  més petits 
gestos de bondat, perquè en Déu no es  perd cap acte 
d'amor, per més petit que sigui.
Comencem, doncs, amb força i il·lusió aquesta Qua-
resma i posem-nos a la disposició els uns dels  altres i 
a l’escolta de Déu.

ESCLETXES Temps de Quaresma
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE I DE QUARESMA / C
Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt
Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar
Arxiprestat del Maresme - Bisbat de Girona
Rector: Mossèn Joan Soler i Ribas
Vicari: Fra Edwin Paul Arulanandu
Adscrit: Mossèn Prosper Lare Bartche
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FESTA DE SANTA PAULA MONTALT
Dissabte passat, 26 de febrer, la comunitat parro-
quial de Santa Maria d’Arenys de Mar va festejar la 
solemnitat de Santa Paula Montalt.
Nombrosos fidels van congregar-se aquell vespre al 
temple per celebrar la missa de la festivitat 
d’aquesta santa de casa nostra. Mares Escolàpies, 
família Montalt i  fidels van acabar cantant l’Himne a 
la Mare Paula.
Recordem que diumenge vinent, a les 12.15 h, a la 
nostra església parroquial, es durà a terme l’inici de 
l’Any Vocacional convocat per les Religioses Esco-
làpies i que té per lema “Atreveix-te a caminar”. 
Aquesta eucaristia, en castellà, serà retransmesa en 
directe a totes les comunitats escolàpies del món 
pel canal “Hijas de María Escolapias” de YouTube . 
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       PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ D’ARENYS DE MUNT
  MISSES: · Feiners: 18.30 h (dilluns, dimarts i divendres) · Dissabtes i vigílies: 20 h · Diumenges i festius: 9 i 11 h

· RES DEL SANT ROSARI
Dilluns i dimarts, a les 6 de la tarda.

· RES DEL VIA CRUCIS
Cada divendres de Quaresma, a les 6 de la tarda.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 7 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 8 (18.30 h): Francisca Rosell.
Divendres 11 (18.30 h): Ànimes del Purgatori.
Dissabte 12 (20 h): Pel poble.
Diumenge 13: 9 h Difunts família Borrell-Closa.
11 h Mercè Casals. Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Jordi Garrell Planas, d’Arenys de Munt, als  91 anys. 
Ramon Vidal Vidal, de Vilanova i La Geltrú, als  88 anys. 
Climent Colomer Colomer, d’Arenys  de Munt, als 85 
anys. Victòria Serrat Ralats, d’Arenys  de Munt, als 86 
anys. Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

· ESCUDELLA DE RECAPTE SOLIDÀRIA
Organitzada per l’Associació de la Part Alta d’Arenys  de 
Munt, s’hi van recollir 370 € per col·laborar amb les 
despeses del Museu Parroquial. Moltes gràcies!

· AJUDA HUMANITÀRIA PER A UCRAÏNA
Recollida al Casalet: dimarts, de 11 a 12 h; dijous, de 
17 a  18 h; i dissabtes, d’11 a 12 h. També a qualsevol 
hora es pot deixar a l'interior de l'església parroquial. 

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 271,85 €.
+ Avui, col·lecta extraord. per a obres «Arreglar porta i 
entrada lateral església». Import pendent: 839,62 €.

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest mes  de  març del 2022, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent intenció 
per a la pregària: “Preguem perquè els  cristians, 
davant els nous desafiaments de la bioètica, promo-
guin sempre la defensa de la vida a través de la 
pregària i de l’acció social”.

     PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D’ARENYS DE MAR
  MISSES PARRÒQUIA: · Feiners: 18.45 h (de dimarts a divendres)
  · Dissabtes i vigílies: 18.45 h · Diumenges i festius: 10 h (retransmesa per Ràdio Arenys 91.2 FM) i 12.15 h
  MISSES CAPUTXINS: · Feiners, dissabtes i vigílies: 19.30 h · Diumenges i festius: 11 i 19.30 h

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dimarts 8 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dimecres 9 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 10 (18.45 h): Xavier Campos García (3r aniv.).
Divendres 11 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 12 (18.45 h): Joan Roig Rovira.
Diumenge 13:
10 h Pepita Portús Llatas. Pepita Portús Barrera.
12.15 h Difunta Marietta. Andreu Guri i Sala.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Lola  Reverter Brunet, d’Arenys de Mar, als 92 anys. Que 
el Senyor els  aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics.

· RES DEL VIA CRUCIS
Cada divendres de Quaresma, a les 19.15 h (després 
de la Missa), excepte el primer divendres de mes  que 
hi haurà l’exposició del Sant Sagrament.

· RECÉS QUARESMAL
Divendres 11 de març, al Convent dels Caputxins.
19 h: Via Crucis. 19.30 h Predicació de Mn. Jordi Font, 
rector del Seminari de Girona: «Ara és el temps  favora-
ble, ara és el dia de la Salvació».

· INICI ANY VOCACIONAL DE LES ESCOLÀPIES
Diumenge 13 de març, a les  12.15 h, al temple, euca-
ristia d’obertura de l’Any Vocacional Escolàpies (missa 
en castellà retransmesa en directe a tot el món).

· ESTAT DE SALUT DEL BISBE FRANCESC
La salut del bisbe Francesc ha empitjorat i per aquest 
motiu ha estat ingressat a la Unitat de Cures  Intensives 
de l’Hospital Josep Trueta. Preguem per ell i per tots 
els  malalts, que el bon Déu l’enforteixi en la  malaltia i 
l’ajudi en aquests moments de dolor i de sofriment. 

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 588 €.
+ Avui, col·lecta extraordinària per a obres «Arreglar 
sagristia Capella dels Dolors». Import pendent: 579 €.

Parròquia de Sant Martí - Plaça de l’Església, 2 - Arenys de Munt - Tel. 679 55 34 66
Despatx parroquial: divendres, de 16 a 18 h, o a hores convingudes - correu-e: arenysmuntparroquia@gmail.com
Parròquia de Santa Maria - R. Bisbe Pol, 73 - Arenys de Mar - 679 55 34 66 - Despatx: dimecres, d’11 a 13 h, o a hores convingudes
correu-e: arenysdemarparroquia@gmail.com - Facebook: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar - Twitter: @ParroqArenys
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