
Benvolguts, ja anem acabant el nostre camí de Qua-
resma, i diumenge que ve ja serem al Diumenge de 
Rams. Per això, avui, encara, una vegada més l’evan-
geli, a través d’aquella pobra dona a qui volien 
lapidar, ens convida a canviar la nostra mirada per no 
ser tan severs jutjant als altres per les seves vides, 
sinó de fer un esforç per canviar en nosaltres el que 
tenim de foscor i així poder-nos reconciliar amb Déu, 
amb els altres i amb nosaltres mateixos. Un darrer 
esforç quaresmal de conversió.
I, justament, és sobre aquest tema de la reconciliació 
que, des de la comunitat de Taizé, ens escrivien: 
«Massa sovint les relacions humanes estan ame-
naçades per la desconfiança. La violència verbal és 
cada cop més freqüent en el debat públic i a les 
xarxes socials, i les pors s’instrumentalitzen». I davant 
d’aquesta afirmació jo em preguntava: Com podem 
respondre a la desconfiança? Doncs, ho podem fer 
des de l’escolta i el diàleg. Ho podem fer deixant 
d’etiquetar als altres i deixant de transmetre preju-
dicis. Ho podem fer, en definitiva, quan deixem les 

pedres que portem a la mà, i deixem que habiti en el 
nostre cor l’Amor de Déu. Aquesta és la única i veri-
table revolució que canviarà el món. La revolució de 
l’Amor que serà capaç de ressituar, de nou, a Déu al 
centre de les nostres vides. La revolució dels qui no 
voldran ocupar els llocs de poder sinó els llocs de 
servei.
I aquesta revolució fou la que va començar Jesús, tot 
al llarg de la seva vida, però que va viure de manera 
molt especial en aquesta Setmana Santa que comen-
çarem diumenge vinent amb la benedicció dels Rams. 
Us adjuntem el tríptic amb els horaris de totes les 
celebracions de la Setmana Santa, no només perquè 
no us en perdeu cap sinó perquè convideu a parti-
cipar-hi a aquells cristians que han anat quedant als 
marges del camí. Perquè la revolució de l’Amor i del 
servei es farà més fàcilment quants més serem els qui 
estem disposats a servir seguint l’exemple de Jesús. I 
la Setmana Santa és, sense cap mena de dubte, la 
més gran escola de com posar-se a servir fins a donar 
la vida per Amor. T’hi esperem!

ESCLETXES La revolució de l’Amor
per Mn. Joan Soler i Ribas
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Mor el nostre bisbe, Mons. Francesc Pardo
Aquest dijous, 31 de març, a la nit, ha mort el bisbe de Girona, Mons. 
Francesc Pardo i Artigas, als 75 anys d’edat, havent rebut els Sants 
Sagraments i la Benedicció Apostòlica (ACS). 
La missa exequial tindrà lloc aquest proper dilluns, 4 d’abril, a dos 
quarts de 12 del matí a la Catedral de Girona. El mateix dia hi haurà 
instal·lada una capella ardent a la Capella del Corpus de la Catedral, 
que estarà oberta des de les 8 fins a les 11 del matí.
Davant de la mort del bisbe, el vicari General, Mn. Lluís Suñer, ha 
adreçat una carta als diocesans on ha agraït en nom de la diòcesi i 
de la família els  esforços dels metges i tot el personal sanitari, així 
com les pregàries i les mostres d’afecte rebudes. També ha donat 
gràcies “per tot el que la diòcesi i tots nosaltres hem rebut del seu 
ministeri episcopal”.
Amb tristesa i plens d’esperança en Jesucrist ressuscitat, aquest 
diumenge l’encomanem a les misses de les nostres parròquies:         
a Arenys de Munt,  a les 11 h, i a Arenys de Mar, a les 12.15 h.
Adéu, bisbe Francesc.



  
       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
Darrer divendres de Quaresma, a les 6 de la tarda.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 4 i dimarts 5 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 8 (18.30 h): Montserrat Franquesa.
Dissabte 9 (20 h): Pel poble.
Diumenge 10, Diumenge de Rams:
9 h Pel poble.
11 h Jaume Casals. Pepita Coll.
Confrares difunts del Roser.

· DIUMENGE DE RAMS
El proper diumenge, 10 d’abril, iniciarem la Setmana 
Santa. Aquest Diumenge de Rams la benedicció serà 
dins  del temple a la missa del dissabte i a la missa de 
les  9 h. A la missa de les 11h la benedicció serà a la 
plaça de l’Església.

· XERRADES QUARESMALS
Bisbat de Girona - Arxiprestat del Maresme.
Lloc: Biblioteca-Centre Cívic de Santa Susanna.
Dia: dilluns 4 d’abril. Hora: 21 h.
Títol i ponent: “El camí des de la increença cap a la fe”, 
amb Mn. Joan Soler. 

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 409,53 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria per a les obres del temple.
· Es  va rebre un donatiu de 150 € per al projecte «Arre-
glar porta i entrada lateral església». Amb aquest im-
port el projecte ja ha quedat totalment pagat.
· Projecte «Museu Parroquial» amb un cost total de 
1.475 €. S’ha assolit gràcies a: donatiu Escudella: 370 
€; donatiu particular: 500 €; donatiu particular: 500 €; 
donatiu: 120 €. Moltes gràcies a tothom!
· Projecte actual a partir d’ara  «Nova megafonia del 
temple”: 1.903,33 €. 

     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 5 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dimecres 6 (18.45 h): Celestina Alsina Masriera.
Dijous 7 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 8 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dolors Queralt Antic i Miquel Ribugent Massuet.
Dissabte 9 (18.45 h): Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Diumenge 10, Diumenge de Rams:
10 h Per la vila. 12.15 h Andreu Guri i Sala.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Paquita Pons  Reyner, de Maçanet de la 
Selva, als 93 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eter-
na, i ompli de pau i esperança els familiars i amics.

· DIUMENGE DE RAMS
> Parròquia: 18.45 h (vigília) i 10 h:
Benedicció i missa dins del temple.
12.15 h: Benedicció a la plaça i missa dins del temple.
> Caputxins: 11 i 19.30 h:  Benediccions a les misses.

· XERRADES QUARESMALS
Bisbat de Girona - Arxiprestat del Maresme.
Lloc: Biblioteca-Centre Cívic de Santa Susanna.
Dia: dilluns 4 d’abril. Hora: 21 h.
Títol i ponent: “El camí des de la increença cap a la fe”, 
amb Mn. Joan Soler. 

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest mes d’abril del 2022, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent intenció 
per a la pregària: “Preguem perquè el compromís  del 
personal sanitari d’atendre els malalts  i els  ancians, 
especialment en els països  més pobres, sigui assistit 
pels governs i les comunitats locals”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 498 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraor-
dinària per a obres «Arreglar els dos teulats de la 
primera crugia de l’església».
Import projecte: 34.029,06 €. Moltes gràcies!
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