
Benvolguts, avui, Diumenge de Rams, comencem la 

Setmana Santa, que és  la setmana més gran dels 

cristians perquè ens ha de portar a viure amb plenitud 

la festa de Pasqua. El moment en el qual, confiada-

ment, descobrim, d’una vegada per sempre, que la 

mort no té la darrera paraula, sinó que aquesta 

pertany a la Vida que ens dona la fe en Jesús Ressus-

citat.

I això, germans, no hem de tenir cap mena de por de 

viure-ho ni a proclamar-ho. Perquè és aquesta fe la 

que sustenta la nostra vida i ens dona esperança. I 

és, aquesta fe, la que ens fa viure els moments de 

pèrdua com un guany.

Justament, això és el que vam viure dilluns passat, a 

l’enterrament del nostre bisbe Francesc, quan una 

catedral curulla de gent i de vida de fe, ens vam sentir 

animats per les boniques paraules que ens va dirigir 

l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Joan Planellas. Ens 

deia a la seva homilia: «També a nosaltres ens vindrà 

a buscar la “germana mort”, no sabem quan ni com, 

però això no ens ha de fer por ni angúnia. Ens 

retrobarem amb la infinita misericòrdia de Déu per no 

separar-nos-en mai més. Hem d’ajudar a fer creïble, 

sobretot a les noves generacions, que la vida no ens 

pertany, que és un do etern que hem rebut dels 

nostres pares i de Déu, i que estem cridats a viure-la 

amb plenitud, a donar-la per amor. Quan experi-

mentem que l’amor no passa mai, la mort es conver-

teix en un pas de les realitats contingents a les 

realitats que perduren, de la foscor a la llum, de la 

mort a la vida».

Doncs, és això, germans, el que estem convidats a 

viure aquesta Setmana Santa. La de fer una expe-

riència de l’Amor de Déu, d’un Déu que donà la seva 

vida per Amor i així ens donava la vida per sempre.

Us esperem a totes les celebracions!

ESCLETXES De la mort a la vida
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE DE RAMS / 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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Aquest cap de setmana passat, els joves de Confirmació i 
Postconfirmació de la parròquia d’Arenys de Munt van fer 
una petita romeria a Montserrat. Va ser un moment molt 
intens i bonic, amb la visita a la cova, una xerrada d’un 
monjo de Montserrat, una vetlla de pregària vespertina al 
Cambril, una excursió per l’entorn, la missa conventual; i 
sobretot, un bonic cap de setmana de compartir i de 
créixer en la fe que va consolidar a aquest grup de joves, 
que són l’esperança pel futur de la nostra parròquia.
Donem-ne gràcies a Déu i preguem per ells.

TROBADA DE

JOVES A

MONTSERRAT



  
       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, a les 6 de la tarda.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns Sant, 11 d’abril (18.30 h): Pel poble.

Dimarts Sant, 12 d’abril:

No hi ha missa.

Dijous Sant, 14 d’abril, celebració de la Cena

del Senyor (18.30 h): Pel poble.

Divendres Sant, 15 d’abril (17 h):

celebració litúrgica de la Passió del Senyor.

Dissabte Sant, 16 d’abril, Vetlla Pasqual (21 h):

Pel poble.

Diumenge 17, Pasqua de Resurrecció:

9 h No hi ha missa.

11 h Confrares difunts del Roser.

· SETMANA SANTA 2022

Recordem que en el tríptic de la setmana passada hi ha 

tots els horaris de Setmana Santa. A més dels oficis, 

també hi ha les celebracions següents:

· Dilluns Sant,11 d’abril, Celebració Penitencial:

a 2/4 de 7 de la tarda, celebrarem l’acte comunitari 

penitencial i, tot seguit, l’Eucaristia.

Confessions: aquest mateix dilluns al matí, de 12 a 13 

h, a  la tarda a partir de les 17 h, i també després  de la 

missa del dia.

· Dijous Sant, 14 d’abril, Hora Santa:

acabada la Missa de la Cena del Senyor, davant del 

Santíssim Sagrament, pregarem en comunitat.

Aquest acte substitueix la Pregària de Taizé d’aquest 

mes d’abril.

· Divendres Sant, 15 d’abril, Via Crucis:

hi podrem participar a les 11 h del matí.

· COL·LECTES

+ Col·lecta extraordinària per a obres «Nova mega-

fonia del temple» del diumenge passat: 478, 11€.

A aquest import, cal afegir-hi un donatiu de 1.903,33 €. 

D’aquesta manera, aquest projecte ja s’ha assolit.

Moltes gràcies a tothom!

     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 Sant, 12 d’abril (18.45 h):
Difunts família Badia-March.

Dimecres Sant, 13 d’abril (18.45 h):
Jaume Salbanyà Filbà

Dijous Sant, 14 d’abril (20 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres Sant, 15 d’abril (18.45 h):
celebració litúrgica de la Passió del Senyor.

Dissabte Sant, 16 d’abril, Vetlla Pasqual (18.45 h):
Per la vila.

Diumenge 17, Pasqua de Resurrecció:
10 h Esposos Joan Julià i Amàlia Arnó.
Esposos Joaquim Mir i Assumpció Pascual.
Juanita Julià Arnó.
12.15 h Veneranda Fontes.
Difunts família Tanganelli-Colomer.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Defuncions:

María Cinta García Rodríguez, de Tortosa, als 91 anys.

Diego Martos Sánchez, de Granada, als 79 anys. 

Remedios Tortosa Parra, de Río Martín (Marroc), als  86 

anys. Juan García Medina, d’Arenys de Mar, als 58 

anys Que el Senyor els  aculli a la vida eterna, i ompli 

de pau i esperança els familiars i amics.

· SETMANA SANTA 2022

· Diumenge de Rams, 10 d’abril:

  Benedicció a la plaça 12.15 h.

· Dimecres Sant, 13 d’abril:

  11-13 h i 17-18.30 h Confessions.

  18.45 h: Celebració penitencial i Eucaristia.

· Dijous Sant, 14 d’abril: Cena del Senyor 20 h.

· Divendres Sant, 15 d’abril:

  Via Crucis La Renglereta 8 h - Ofici 18.45 h.

· Dissabte Sant, 16 d’abril: Vetlla Pasqual 18.45 h.

· Diumenge de Pasqua, 17 d’abril: 10 i 12.15 h.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària per a obres  «Arreglar els  dos 
teulats  de la primera crugia de l’església» del diumen-

ge passat: 638 €. Import pendent: 33.391,06 €.

Moltes gràcies!
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