
Benvolguts, avui, segon diumenge de Pasqua, al 
centre de la nostra celebració hi continua el record 
d’un esdeveniment extraordinari: la resurrecció de 
Jesús, viscuda a l’interior d’una comunitat que és 
enviada en missió. Per això, avui que celebrem també 
el vot de Poble d’Arenys de Munt, us voldria convidar 
a viure tres actituds:
1.  No tenir por a tornar a començar. Som hereus 
d’una història que és llarga, una història que, certa-
ment, ha tingut bons i mals moments, però el que ha 
de quedar clar és que a la llum del Crist Ressuscitat, 
Déu pot construir una nova humanitat.
2.  No tenir por a recórrer nous camins. Cada època 
històrica demana ser agosarats. Els camins que havi-

en servit sempre, potser ara no serveixen. Hem de 
tornar a fer que la fe en Jesús ressuscitat ens porti 
pels nous camins de la sorpresa i de la intensitat de la 
vida.
3.  No tenir por a deixar-nos estimar sense límits 
per Jesús.  Tots els canvis i reformes que vulguem dur 
a terme, sempre han de partir d’una primera obertura. 
La d’ésser capaços d’obrir de veritat el nostre cor a 
Jesús.
Per tant, germans, en aquesta Pasqua, en aquest vot 
de Poble, només ens queda dir que hem de continuar 
amb la tasca que vam rebre, la de ser testimonis 
alegres del Crist Ressuscitat.

ESCLETXES Pasqua i Vot de Poble
per Mn. Joan Soler i Ribas

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE II DE PASQUA / 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
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ARENYS DE MAR
SETMANA SANTA 2022
Instantànies del Diumenge de 
Rams i del Tridu Pasqual.
Fotografies: Francesc Xavier 
Maimí i Josep Roig.



  
       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 25 (18.30 h): Pel poble.
Dimarts 26 (18.30 h):
Montserrat Cot. Montserrat Crous.
Divendres 29 (18.30 h): Pel poble. 
Dissabte 30 (20 h): Pel poble.
Diumenge 1: 9 h Pel poble.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Juan José Martínez Martínez, d’Almeria, 
als  67 anys. Preguem per ell i encomanem-lo a la mise-
ricòrdia del Senyor.

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

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
Tots  som convidats, i especialment els  confrares, a la 
celebració de la Solemnitat de la Mare de Déu de 
Montserrat, patrona de Catalunya, que es farà a la vigí-
lia de la festa, el proper dimarts 26 d’abril:
18 h Rés del Sant Rosari. 
18.30 h Rés de les Vespres de la Mare de Déu i Euca-
ristia. A la missa serà beneït el  boix de Montserrat i 
herbes  aromàtiques, i en acabar la celebració qui ho 
desitgi en podrà recollir un brot. 

Rosa d’abril, Morena de la serra, de Montserrat estel:
il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al Cel.

· COL·LECTES
+ Col·lectes de Setmana Santa:
- Dijous Sant: 430,90 € per a Càritas Parroquial.
- Divendres Sant: 327,85 € per a Terra Santa. 
- Col·lectes de dissabte i diumenge: 607,64 €.
+ Diumenge vinent, primer diumenge de mes, col·lecta 
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 26 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dimecres 27 (18.45 h): Pepita Sellés i Francisco Guillén.
Dijous 28 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 29 (18.45 h):Joaquim Viader Grèbol (2n aniv.).
Paquita Martí Collet. Pere Martí Roca.
Carme Ribas Riera. Pels fidels difunts.
Dissabte 30 (18.45 h): Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Diumenge 1:
10 h Andreu Guri i Sala. 12.15 h Per la vila.
· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Josep Galtés Bancells, d’Arenys de Mar, 
als  94 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i 
ompli de pau i esperança els familiars i amics.

· 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, 30 d’abril.

· ESTRENA DE “L’HIMNE A LA BANDERETA”
A més  de la benedicció i l’hissada de la bandereta del 
campanar, enguany, per complementar aquesta con-
suetud arenyenca, s’estrenarà “l’Himne a la Bandere-
ta”, amb lletra de Frederic Soler «Pitarra» i música de 
Jordi Marsol. Serà el diumenge que ve, dia 1 de maig, 
a la missa de les 12.15 h, en la qual es comptarà amb 
l’assistència i participació d’alumnes de l’Escola de 
Música d’Arenys  de Mar. Al final, tothom qui ho desitgi 
podrà pujar al campanar per col·locar la bandereta. 
Cal dir també que el disseny de la bandereta d’aquest 
2022 ha anat a càrrec de l’artista Jordi Coll Alzina.

· COL·LECTES
+ Col·lectes de Setmana Santa:
- Dijous Sant: 425 € per a Càritas Parroquial.
- Divendres Sant: 340 € per a Terra Santa. 
- Col·lectes de dissabte i diumenge: 748 €.
+ 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
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