
Benvolguts, ja som a Pasqua! No només la culmina-
ció de la Setmana Santa, sinó el que dona sentit a 
tota la nostra vida. Crist ha ressuscitat, ens ha donat 
la vida i hem estat salvats. La Resurrecció és  el cant a 
la vida i la festa de la Pasqua és proclamar, davant de 
tot el món, que la vida és un do preciós de Déu.
Perquè la festa d’avui ens està dient que de 
dificultats, a la vida, segur que en trobarem, però que 
amb la mirada d’amor de Déu, podrem superar-les 
d’una manera totalment diferent. Perquè és Déu qui 
va crear el món amb amor i per amor, i no ho podem 
oblidar. No podem oblidar com aquell poble, que era 
esclau a Egipte, es va deixar guiar per Déu i va 
començar la història més fascinant de la seva vida. 
No podem oblidar a tots els profetes que no van tenir 
por de dir la veritat enmig del seu poble, encara que 

això els hi portés problemes. Testimonis que, amb les 
seves vides i amb les seves paraules ens deien, 
senzillament: No us pareu! Continueu caminant! No 
oblideu que Déu està sempre amb nosaltres, que 
malgrat les nostres infidelitats, Déu continua fidel a la 
seva aliança. I finalment, amb el Crist, trobàvem la 
culminació de totes les promeses, la Pasqua defini-
tiva. 
Per tot això, germans, ja no és important si el món 
canvia més o menys, perquè el què importa, de 
veritat, es que Déu continua essent el mateix, un Déu 
d’Amor, que ens estima amb desmesura, i que ha 
enviat al seu propi Fill per donar-nos una nova vida. 
Per això, germans, amb aquestes senzilles paraules 
d’avui només volia desitjar-vos  una Bona i Santa Fes-
ta de Pasqua!

ESCLETXES Bona Pasqua!
per Mn. Joan Soler i Ribas
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Presentacions de l’auca de Santa Paula Montal
i del llibre del Vot de Poble d’Arenys de Munt
Amb la intenció de fer que la vida dels nostres pobles també tinguin 
una presència significativa de la fe cristiana, en aquesta setmana de 
Sant Jordi, les nostres parròquies també es faran presents a la festa 
amb dues propostes ben boniques.
A Arenys de Mar, el proper dijous 21 d’abril, a la sala d’actes de la 
Biblioteca P. Fidel Fita, a les 20 h, posarem en valor la vida de Santa 
Paula Montal. Ho farem en forma d’auca, amb textos d’en Roger Pou i 
il·lustracions d’en Jaume Casanovas, perquè pugui ser llegida pels 
més petits i explicada pels més grans. En definitiva, perquè pugui ser 
l’excusa perquè els famílies es retrobin de nou parlant de la fe i de la 
importància dels testimonis cristians enmig del nostre món.
I a Arenys de Munt, presentarem un petit llibre d’en Gaspar Casals, el 
divendres 22, a les 19.30 h, a l’església parroquial, que ens vol explicar 
la història del cambril de la Mare de Déu del Remei, lligada al nostre 
Vot de Poble. Vot que celebrarem diumenge vinent i que, gràcies a la 
recerca feta per en Gaspar, no només podrem entendre millor, sinó que 
el podrem estimar molt més.
Dos actes ben bonics on hi esteu tots convidats ja des d’ara.



  
       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.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 18 (18.30 h): Irene Vidal de Fernández.
Dimarts 19 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 22 (18.30 h): Joaquima Miró Teys (aniv.). 
Dissabte 23 (20 h): Pel poble.
Diumenge 24, Vot de Poble a la Verge del Remei:
9 h Maria Closa Macià (aniversari). Maria Carmen i Pe-
re Rossell. Manel i Xavier Costa. Joan Aurich Rigau.
Francisco Boix Torrent. Maria Montserrat Valls Macià.
11 h Salvador Fontbona Umbert. Maria Remei Missé 
Soler. Joaquim Missé. Joaquima Sañé.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Matilde Pascual Artero, de Sant Iscle de Vallalta, als       
72 anys. Preguem per ella i encomanem-la al Senyor.

· VOT DE POBLE A LA MARE DE DÉU DEL REMEI
El diumenge que ve, segon diumenge de Pasqua, a la 
nostra parròquia renovarem el vot de vila que els nos-

tres  avantpassats  van fer a la  nostra patrona, la Mare 
de Déu del Remei. Així ho farem, de manera solemne, 
a la missa de les 11 del matí, i en acabar cantarem els 
goigs a la Verge.
· IV TROBADA DE DELEGACIONS A MONTSERRAT
El dissabte 7 de maig, se celebrarà a Montserrat la  IV 
Trobada de Delegacions de la Confraria de la Mare de 
Déu de Montserrat. La celebració serà a les  12 h, a 
l’altar major de la Basílica, es farà entrega de la 
insígnia  i del llantió de la Confraria als  nous confrares.  
Després de la Missa hi haurà un dinar de germanor al 
Mirador dels  Apòstols, al preu per als  confrares  de 14 
€, i tot seguit, el Sr. Manel Alonso, membre de Sant 
Egidi i feligrès de la Parròquia dels  Sants Just i Pastor 
de Barcelona, farà una conferència sota el títol: “Sant 
Just: el Montserrat de Barcelona”.
Si esteu interessats a venir-hi, teniu de temps per fer la 
reserva, fins  al 25 d’abril, als telèfons. 93 795 13 56 / 
669 619 569 (M. Teresa Missé). Si el grup és nombrós 
es farà un autocar.
· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 523,48 €.

     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 19 (18.45 h):
Carmen Montal Galobart (24è aniversari).
Dimecres 20 (18.45 h):
Josep Montmany i Vidal.
Dijous 21 (18.45 h): Pilar Gómez.
Pilar Ferrer del Castillo (11è aniversari).
Divendres 22 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 23 (18.45 h): Andreu Bertran Niell. Esposos 
Antoni Valls Cosso i Marta Fàbregas Clavell (aniversari).
Diumenge 24:
10 h Carmen Montal Galobart (24è aniversari).
12.15 h Maria Teresa Pons Ramon (7è aniversari).
Anna Maria Fabregà Fontrodona.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Manuel Iglesias Castro, de Lalín (Pontevedra), als  84 
anys. Joaquima Serrat Pastells, de Vilobí d’Onyar (La 
Selva), als 90 anys. Amadeu Soler Bosch, de Vallgorgui-

na, als  93 anys. Alejandro Fors  de Pau, de Canet de 
Mar, als  86 anys. Que el Senyor els aculli a la vida eter-
na, i ompli de pau i esperança els familiars i amics.

· XARXES
- Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  
a l’adreça arenysvp@gmail.com.
- 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”.

· GESTIONS PARROQUIALS
Per a qualsevol consulta (intencions  de misses, petició 
de partides de baptisme, etc.), a més del dia de des-
patx parroquial (cada dimecres, d’11 a 13 h), també 
podeu fer gestions  d’aquest tipus dirigint-vos directa-
ment al nostre sagristà en l’horari d’obertura del tem-
ple de dimarts a dissabte (de 9 a 13 h i de 16 a 20 h).

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 660 €.

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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