
Benvolguts, les imatges de guerra que estem veient 
aquests dies a les nostres pantalles han posat en 
evidència que algunes persones del nostre món han 
oblidat que els altres són els seus germans. I davant 
de tant de dolor, alguns parroquians em pregunten si 
això no portarà a la Tercera Guerra Mundial. I com a 
resposta m’ha semblat bo remetre’m a una bonica 
homilia que va pronunciar el Papa Francesc, el 13 de 
setembre del 2014, en l’ocasió del centenari de l’inici 
de la Primera Guerra Mundial. Que, tot i fer ja gairebé 
vuit anys que fou pronunciada, ens mostra que si bé 
nosaltres només veiem la Guerra a Ucraïna, perquè és 
la que ens afecta més de més a prop, el Sant Pare és 
molt conscient de molts de conflictes i guerres arreu, 
sovint oblidades pels nostres mitjans de comunicació. 
I així, ens deia en alguns fragments d’aquella carta:
«Veient la bellesa del paisatge, on homes i dones 
treballen per fer anar endavant les seves famílies, on 
els nens juguen i els més ancians s’adormen tot 
somniant... aquí, en aquest lloc, només puc dir una 
paraula: La guerra és una bogeria.
Perquè Déu ens ha cridat per col·laborar en la seva 
creació i, en canvi, la guerra només destrueix. 
Destrueix el més bonic que Déu ha creat: L’home i la 
dona. La guerra ho trastorna tot, fins i tot la relació 
entre germans; i per això, repeteixo: la guerra és una 
bogeria que només vol créixer destruint.

La cobdícia, la intolerància, l’ambició de poder... són 
els motius que alimenten l’esperit bèl·lic i, aquests 
motius, massa sovint, troben justificació en una ideo-
logia que és la de Caïm: “I a mi què m’importa? És 
que soc el guardià del meu germà?”. Perquè la guerra 
no mira el rostre de ningú: nens, ancians, mares, 
pares… persones. A mi què m’importa? Què m’impor-
ta que morin persones que tenien els seus somnis, els 
seus projectes, les seves vides? Aquesta és la divisa 
de la guerra: A mi què m’importa?».
Per aquest motiu, avui, podem parlar d’una Tercera 
Guerra Mundial combatuda per parts que va generant 
víctimes arreu del món per culpa dels interessos que 
estan a les ombres, de les estratègies geopolítiques, 
de la indústria d’armes, del poder, de la cobdícia dels 
diners.
I davant de tot això, només ens queda recordar, una 
vegada més, el que ens va dir  Jesús, perquè quan 
ens toqui triar en quin costat de la història hem d’es-
tar, sempre hem d’estar al costat del petit, del qui té 
fam, del qui té set, del foraster, de l’immigrant, de 
l’empresonat, del refugiat, sigui del país que sigui, 
siguin quin siguin els  seus governants. La humanitat 
necessita tornar a plorar i canviar el seu cor de pedra 
per un de carn.
Fem-ho en aquest temps de Quaresma!

ESCLETXES Guerra
per Mn. Joan Soler i Ribas
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RECOLLIDA DE FONS PER A UCRAÏNA
Bo i sabent la necessitat que tenim d’ajudar i de col·laborar 
d’alguna manera en aquests moments difícils, des de 
Càritas Diocesana ens conviden a col·laborar econòmica-
ment per distribuir millor les ajudes a través dels sistemes 
de cooperació internacional de l’entitat, garantint una aju-
da ràpida, eficient i eficaç sobre el terreny, que permet 
atendre en les millors condicions les persones més vulne-
rables. 
Així, es pot enviar l’ajuda al número habilitat especialment 
per a l’emergència: ES29 2100 0002 5702 0144 5404.
O també un Bizum al 01580. Moltes gràcies!



  
       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 14 (18.30 h): Pel poble.

Dimarts 15 (18.30 h): Enriqueta Lladó Parer-Faràs.
Salvador Rossell Tremoleda.
Divendres 18 (18.30 h):
Salvador Marquès Colomer. Ànimes del Purgatori.
Dissabte 19 (20 h): Miquel Masramón. Monserrat Cot.
Ramon Recolons. Joana García. Difunts  família Crous-
Pimàs. Socis difunts del Centre Moral.
Diumenge 20: 9 h Climent Colomer Colomer.
Josep Maria Valls. Maria Macià.
11 h Salvador Fontbona Umbert.
Maria Remei Missé Soler. Confrares difunts del Roser.

· SANT JOSEP, PATRÓ DEL CENTRE MORAL
El proper dissabte, 19 de març, a la nostra església se 
celebrarà la  festa de Sant Josep, espòs de la Verge 
Maria. Al nostre poble es commemorarà aquesta diada 
tot venerant Sant Josep, patró del Centre Moral.
A l’eucaristia es  pregarà especialment pel Centre i per 
tots els socis difunts.

· XERRADES QUARESMALS
Bisbat de Girona - Arxiprestat del Maresme.
Lloc: Biblioteca-Centre Cívic de Santa Susanna.
Dia: dilluns 21 de març. Hora: 21 h.
“Lloat Sigueu, oh Senyor”, amb Mn. Pere Carreras. 

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària del diumenge passat per a 
les  obres del temple «Arreglar porta i entrada lateral 
església: pintura, paleta i fusteria»: 701,59 €.
Import pendent: 138,03 €. Moltes gràcies!
+ Diumenge que ve, amb el lema “Sacerdots  al servei 
d’una església en camí”, col·lecta del Dia del Seminari.

     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 15 (18.45 h): Dolores Barea.
Dimecres 16 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.
Dijous 17 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 18 (18.45 h):
Salvador Ribas Jaurés. Pels fidels difunts.
Dissabte 19 (18.45 h): Mn. Josep Martín i Mejías.
Mn. Josep Benet i Cantó. Josep Saurí.
Josep Maria Saurí. Josep Maria Maimí Fané.
Esposos Josefa Fané Briera i Benet Maimí Miró.
Difunts família Maimí-Fané. Josep Montmany i Vidal.
Diumenge 20: 10 h Manuel Capel Martínez.
Edesio Javier Fernández (4t aniversari).
Enrique Castro Pisos. Difunts família Javier-Fernández.
Difunts família Castro-Pisos.
12.15 h Esposos Benet Maimí Fané i Maria Pou Marlet.
Joaquima Pou Carreras. Xavier Maimí Miró.
Rosa Bargalló i Josep Saurí. En acció de gràcies pels 
50 anys de casats del matrimoni Rodríguez-Fita.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes: Magalí Marie-Jeanne Lejeune, filla de Ju-
lien i de Maria del Consuelo. Moltes felicitats!
Defuncions:
Lolita Pedrero Beltrán, de Sallent, als 76 anys.
Maria-Clara Soler Roca, d’Arenys de Mar, als  82 anys. 
Que el Senyor les aculli a la vida eterna, i ompli de pau 
i esperança els familiars i amics.

· XERRADES QUARESMALS
Bisbat de Girona - Arxiprestat del Maresme.
Lloc: Biblioteca-Centre Cívic de Santa Susanna.
Dia: dilluns 21 de març. Hora: 21 h.
“Lloat Sigueu, oh Senyor”, amb Mn. Pere Carreras.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària del diumenge passat per a 
les  obres del temple: 729 €. Projecte assolit! El roma-
nent servirà per al proper projecte. Moltes gràcies!
+ Diumenge vinent, col·lecta del Dia del Seminari.
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