
Benvolguts, continuem vivint en un temps d’enormes 
tensions socials, econòmiques i religioses, que 
acaben generant, en molts de nosaltres, una falta de 
pau interior. Aquesta falta de pau provoca un 
deteriorament de moltes de les nostres relacions 
interpersonals perquè perden la frescor de la gratuïtat 
i de l’amor. Moltes vegades ens preguntem com ho 
hem de fer per recuperar aquesta pau interior, i us di-
ré, amb molta senzillesa, que un dels camins més 
fàcils és recuperar la força de la pregària, el confort 
dels sagraments i la necessitat d’una formació intel-
lectual i espiritual.
Per això, al llarg de la Quaresma s’ofereixen diferents 
xerrades i recessos que ens ajuden a aprofundir en la 
nostra fe. Així, ho hem vist en els recessos que ens 
van fer Mn. Cinto Busquet i Mn. Jordi Font, i a la 
xerrada que ens va fer el dilluns passat Mn. Pere 
Carreras. I aquest divendres que ve, estem convidats 
a Arenys de Mar a la xerrada sobre el sentit de la 
família cristiana avui. Una xerrada que ens farà el 
matrimoni responsable de la Pastoral Familiar del 

nostre Bisbat de Girona i que pot posar moltes llums 
a les dificultats que vivim, bo i ajudant-nos a 
reconstruir-nos a partir de la reconciliació i des de la 
fe en un Déu que és Amor.
Justament, en el recés de Mn. Jordi Font, i fent refe-
rència a la lectura d’aquest diumenge, que és la 
paràbola del Fill pròdig, ens deia aquestes paraules 
que us deixo per ajudar-vos en la vostra meditació: 
«Totes les paràboles de Jesús estan plenes del pen-
sament d’un Déu que no només es compadeix, sinó 
que Ell mateix és compassió. És la seva manera de 
mirar a les persones com ens mostra la paràbola del 
Pare bo, o del Fill pròdig. En ella se’ns explica 
aquesta capacitat d’un Pare que, veient al seu fill que 
l’havia ferit, se’n compadeix, corre per abraçar-lo i el 
besa. El primer pas és la compassió, que vol dir que 
no jutja a l’altre, sinó que intenta comprendre’l. I en 
segon lloc el va a besar abans que l’altre parli i recordi 
el seu error, perquè ja no és necessari. Déu s’ha 
avançat a estimar. I estimant de veritat, ha perdonat 
de veritat. Per què no fem el mateix?».

ESCLETXES Formació quaresmal
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE IV 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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RECESSOS 2022
Imatge esquerra: Recés celebrat el 4 de març, a la Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt, amb 
la predicació de Mn. Cinto Busquet, rector de Calella: «Cridats a la santedat. Com? Amb qui?». 
Imatge dreta: Recés celebrat l’11 de març, al Convent dels Caputxins d’Arenys de Mar, amb la 
reflexió de Mn. Jordi Font, rector del Seminari de Girona: «Ara és el temps favorable, ara és el dia 
de la Salvació».
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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 28 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 29 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 1 (18.30 h):
Joan Recolons Bigorra. Maria Cucurull Colomer.
Xavier Colomer Matas. Amadeu Ginesta.
Dissabte 2 (20 h): Pel poble.
Diumenge 3: 9 h Pel poble.
11 h Confrares difunts del Roser.

· TROBADA DE JOVES A MONTSERRAT
El cap de setmana que ve, 2 i 3 d'abril, hi haurà una 
trobada de joves a Montserrat en la qual hi participaran 
els  grups de confirmació i postconfirmació de la nostra  
Parròquia de Sant Martí.  

· PROPERA XERRADA QUARESMAL
Us convidem a la propera xerrada quaresmal de les 
nostres comunitats  que, amb el títol “La família cristia-
na avui” i a càrrec de la Delegació de Pastoral Familiar 
del Bisbat de Girona, es durà a terme el divendres que 
ve, 1 d’abril, a les  20 h, al temple parroquial de Santa 
Maria d’Arenys de Mar. No hi falteu!

· 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 extraordinària “Dia del Seminari” del diu-
menge passat: 706,17 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a obres. Moltes gràcies!

     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 29 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.
Dimecres 30 (18.45 h):
Lourdes Manjón Baila (2n aniversari).
Dijous 31 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 1 (18.45 h):
Marià Comí Castellà (3r aniversari). Pels fidels difunts.
Dissabte 2 (18.45 h): Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Diumenge 23:
10 h Juanita Julià Arnó (1r aniversari).
Esposos Joan Julià i Amàlia Arnó.
Esposos Joaquim Mir i Assumpció Pascual.
12.15 h Difunts família Badia-March.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Carme Badia Altès, d’Arenys de Mar, als 72 anys.
Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics.

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
A la nostra Parròquia, divendres que ve, dia 1 d’abril, 
primer divendres de mes, celebrarem l’Adoració Euca-
rística, després de la missa vespertina i fins a les 20 h.

· PROPERA XERRADA QUARESMAL
Us convidem a la propera xerrada quaresmal de les 
nostres comunitats  que, amb el títol “La família cristia-
na avui” i a càrrec de la Delegació de Pastoral Familiar 
del Bisbat de Girona, es durà a terme el divendres que 
ve, 1 d’abril, a les 20 h, al nostre temple parroquial.

· XARXES
Podeu seguir-nos al Facebook “Parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària “Dia del Seminari” del diu-
menge passat: 987€.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a obres. Moltes gràcies!

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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