
Benvolguts, avui, en el dia del Seminari, aprofitem per 
pregar perquè no faltin capellans al nostre bisbat. 
Joves cristians que, plens de l’Esperit, es preparin als 
nostres seminaris i esperin amb il·lusió aquell bonic 
dia de l’ordenació, quan el bisbe el cridarà pel seu 
nom i respondrà: «Aquí em teniu». Un sí generós, 
perquè el capellà no sap a on el durà la seva vida, no 
sap a quin poble estarà, no sap si servirà en una 
parròquia, en un hospital, en un col·legi, en una dele-
gació, a la universitat, a les  missions. Tot això ja no 
importa, perquè el que dona sentit a la seva vocació 
és el fet d’estar amb Déu, de viure per a Déu, de viure 
amb Déu i de fer viure a Déu. I fer-ho tot amb 
esperança, com ens diu el bonic evangeli d’avui: 
«Provem-ho encara un any més». Aquesta és la 
missió del capellà. Acompanyar a les persones a 
donar el fruit que Déu havia pensat per a ells, i això 
demana que sigui una persona d’una profunda 
confiança, que no es  desanima davant d’un teòric 
fracàs. L’arbre no ha donat fruit, és cert, ja ho farà 
l’any vinent.

Per això, germans, no ens hem de desanimar si no hi 
ha els seminaristes  que esperaríem o que creiem 
necessaris per a la nostra església. Perquè és cert 
que són pocs, però també és cert que són joves que 
no han tingut por. No és  gens fàcil, avui, ser capellà. 
Rebem garrotades de tots costats, algunes 
merescudes, i d’altres no; algunes fetes amb amor 
per ajudar-nos a créixer, esperant que donarem un 
bon fruit, i d’altres amb ganes d’arrencar d’arrel la 
planta, convençuts que ja no servim per a gaire res.
Però això no és important, perquè Jesús ja ens va 
demanar de carregar la creu i seguir-lo, perquè si 
aquest és el moment que ens ha tocat viure, és 
perquè aquest ha de ser el nostre moment de gràcia. 
Aprofitem la vida, no per queixar-nos del que no 
tenim, sinó per donar gràcies pel que tenim, i en 
aquest moment a Girona tenim quatre joves il·lusio-
nats per ser capellans, podien haver dit no, però van 
dir sí!
Doncs, donem-ne gràcies a Déu!

ESCLETXES Aquí em teniu!
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
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Arxiprestat del Maresme - Bisbat de Girona
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INICI DE L’ANY VOCACIONAL
DE LES ESCOLÀPIES
Diumenge passat, 13 de març, la comunitat parroquial 
de Santa Maria d’Arenys de Mar va celebrar amb joia 
l’Eucaristia d’inici de l’Any Vocacional de les Religioses  
Escolàpies. Hi van ser presents la Mare Asunción 
Pérez, superiora general, Valéria Pereira, consultora 
general i responsable de la Pastoral Juvenil Vocacional 
Escolàpia, la Congregació Provincial de la província 
Paula Montalt, altres germanes de les comunitats pro-
peres i nombrosos fidels.
Així, a la llum de l’obra de Santa Paula Montalt, les co-
munitats d’arreu del món van donar la benvinguda a 
aquest temps de gràcia des de la nostra vila.
Podeu tornar a reviure la celebració a l’enllaç següent: 
https://youtu.be/Cp1Yd6Wuj8U.Fo
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https://t.co/xQaMMEOzPY
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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, dimarts i divendres, 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 21 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 22 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 25 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 26 (20 h):
Joan Aurich Rigau. Francisco Boix Torrent.
Diumenge 27:
9 h Maria Carmen i Pere Rossell. Joaquim Bruguera. 
Josep Maria Valls.
11 h Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Rita Miró Balmas, de Caldes d’Estrac, als 87 anys. 
Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
Aquest proper dilluns, 21 de març, som tots convocats 
a participar a la pregària en comunitat que tindrà lloc a 
l’església, a les 7 h de la tarda, després de la missa.

· XERRADES QUARESMALS
Us convidem a la primera xerrada quaresmal del 
nostre arxiprestat que, amb el títol “Lloat sigueu, oh 
Senyor nostre!” i a càrrec de Mn. Pere Carreras, es 
durà a terme aquest dilluns  que ve, 21 de març, a les 
21 h, a la Biblioteca-Centre Cívic de Santa Susanna.

· 73a ROMERIA PARROQUIAL A MONTSERRAT
Enguany, del divendres 27 al dimarts 31 de maig.
Telefon inscripcions: 669 61 95 69.
Cel·les: 5 dies, 146 € - 4 dies, 99,50 € - 3 dies, 82 € -
2 dies, 65 €. Estudis: 5 dies, 139 € - 4 dies, 93,50 € -
3 dies, 77 € - 2 dies, 60 €.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 419,81 €.
+ Avui, col·lecta extraordinària “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 22 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.
Dimecres 23 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 24 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 25 (18.45 h): Enric Mollfulleda Borrell.
Lluís Danés Serra (2n aniv.). Mercè Roca Argelaguer.
Dissabte 26 (18.45 h): Santi Clapés Avilés.
Esposos Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell.
Diumenge 27:
10 h Agustí Costa Montal (7è aniversari). 
12.15 h Benito i Teodosia.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Josefa Martín Hernando, de Matillas (Guadalajara), als 
96 anys. Pere Manera Pous, de Sant Adrià de Besòs, 
als 85 anys.
Que el Senyor els  aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics.

· XERRADES QUARESMALS
Us convidem a la primera xerrada quaresmal del 
nostre arxiprestat que, amb el títol “Lloat sigueu, oh 
Senyor nostre!” i a  càrrec de Mn. Pere Carreras, es 
durà a terme aquest dilluns que ve, 21 de març, a les 
21 h, a la Biblioteca-Centre Cívic de Santa Susanna.

· VISITA MENSUAL AL RETAULE
Recordeu que cada últim dissabte de cada mes  podeu 
gaudir d’una visita guiada al nostre retaule barroc. És a 
les  11 h del matí i no cal reserva prèvia. Per tant, la 
propera cita és dissabte que ve, 26 de març.

· XARXES
- I 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: 463 €.
+ Avui, col·lecta extraordinària “Dia del Seminari”.

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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