
El Papa afegeix invocacions
a la lletania del rosari
El 31 de desembre de 1995, Joan Pau II va modificar la 
històrica lletania lauretana que es resa al final del 
rosari en afegir-hi la invocació «Reina de la Família» 
entre «Reina del santíssim Rosari» i «Reina de la 
Pau», és a dir, en penúltim lloc.
Ara, per voluntat del papa Francesc, s’afegeixen tres 
noves invocacions a la llista de les lletanies lauretanes: 
«Mare de Misericòrdia», «Mare de l’Esperança» i 
«Consol dels Migrants». Les denominacions oficials en 
llatí són «Mater Misericordiae», «Mater Spei» i «Sola-
cium Migrantium». La primera invocació es col·locarà 
després de «Mare de l’Església», la segona després de 
«Mare de la Divina Gràcia» i la tercera després de 
«Refugi dels Pecadors».
En una carta als presidents de les Conferències Epis-
copals, el 20 de juny passat, la Congregació per al 
Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments va comu-
nicar la decisió del Sant Pare d’introduir en el rosari 
aquests tres nous títols «vinculats a la vida actual».
Encara que antigues, les lletanies –anomenades 
«Lauretanes» en referència del Santuari de la Santa 

Casa de Loreto que les va fer famoses– tenen una 
forta connexió amb els moments de la vida de 
l’Església i la humanitat. Així s’afirma subratllant que 
«fins i tot en l’època actual, marcada per raons d’in-
certesa i desconcert», el recurs «ple d’afecte i 
confiança» a la Verge «és particularment sentit pel po-
ble de Déu».
D’aquesta manera, diversos Papes han decidit incloure 
invocacions a les lletanies que responen a moments 
reals de la història, uns moments que presenten un 
desafiament per al poble. Per això, ara, en aquest 
moment actual les invocacions a la Verge són molt 
importants per als qui sofreixen per la Covid-19 i, 
entre ells, els migrants que han deixat la seva terra.

VIDA PARROQUIAL
Suplement del Full Parroquial de les parròquies de

Sant Martí d’Arenys de Munt i de Santa Maria d’Arenys de Mar (Bisbat de Girona)

Benvolguts i benvolgudes,
Avui m’agradaria aturar-me un moment en una actitud 
que neix de la primera lectura. En ella hi veiem com el 
rei Salomó rep en somnis la visita d’un àngel i li diu:  
«Demana’m el que vulguis, que t’ho donaré». I si 
fóssim sincers, ens n’adonaríem que si ens passés a 
nosaltres, hi hauria un abisme entre el que sabem que 
hem de demanar i el que demanaríem realment. Abis-
me que mostra, una vegada més, que encara ens falta 
fer una veritable conversió de tot el nostre ésser cap 
a Déu. Però el que encara és més sorprenent és el 
que demana Salomó: «Que sàpiga escoltar per des-
triar el bo del dolent». O sigui, demana el do del 
discerniment i de la prudència. No seria un bon do 
per demanar per a tots nosaltres? ¿No seria bo que 
enlloc de deixar-nos dur tots una mica per un cert 
fatalisme i un excés d’informació negativa que ens 
porta a la crítica fàcil i a la destrucció de l’altre, recu-
peréssim el meravellós do d’escoltar? I escoltar, per a 
què? Doncs, com ens diu l’evangeli, per poder desco-
brir el veritable tresor que son els altres. O, com ens 

diu sant Pau, saber descobrir en els qui ens envolten a 
un veritable germà, la imatge viva de Jesús. 
Justament aquest dimarts que ve, a la nostra Parròquia 
de Santa Maria, farem memòria del nostre rector, Mn. 
Josep Rigau Moner, del nostre vicari, Mn. Gaietà 
Valldolitx Bayer, i de fra Prudenci de Pomar de Cinca, 
frare caputxí, que foren morts durant la Guerra Civil. 
La seva memòria ens ha d’ajudar a recordar que, quan 
deixem d’escoltar el cor de l’altre, quan deixem de 
veure en l’altre un germà, els homes som capaços de 
tot, i ens oblidem que, al final de tot, no hi haurà ni 
guanyadors ni vençuts, sinó famílies i comunitats que 
ploraran per la pèrdua dels seus estimats.  
I res més.  Aprofitem aquests dies de més tranquil·litat 
per saludar i pensar en tantes persones que estimem i 
que ens estimen i diguem-los, senzillament: «Avui et 
vinc a visitar perquè et vull escoltar i descobrir, de 
nou, el tresor que amagues en el teu cor».
Bon diumenge!

Mn. Joan Soler i Ribas

ESCLETXES: EL DO D’ESCOLTAR
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PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ D’ARENYS DE MUNT

Adreça: Plaça de l’Església, 3 - Tel. 93 793 85 63
e-mail: arenysmuntparroquia@gmail.com

Despatx parroquial:
cada divendres, de 17 a 19 h

> Rés del Rosari
Abans de les misses dels dies feiners, a les 7 de la tarda.

> Intencions de la setmana
Dilluns 27 (19.30 h):
Intencions per a la salut i estudis de Maria i Elvira.
Dimarts 28 (19.30 h):
Intencions per a la salut i estudis de Maria i Elvira.
Divendres 31 (19.30 h):
Jaume Puig Rifà (2n aniversari). Montserrat Lladó.
Dissabte 1 (20 h):
Maria Teresa Escoda Montal. Montserrat Montal.
Diumenge 2:
a les 9 h, pel poble;
a les 11 h, Teresa Puig Sallent. 
Confrares difunts del Roser.

> Moviment parroquial
· Defuncions: 
Ángela Navarro Escribano, de Tobarra (Albacete), als 79 
anys. Mercè Casals Brecha, d’Arenys de Munt, als 97 
anys. Jordi Espallargas García, de Barcelona, als 81 anys. 
Que el Senyor els aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics. 

> Primeres Comunions
Aquest dissabte 25 de juliol, a les 12 h, hem celebrat 
l’Eucaristia en la qual han participat les famílies del grup 
de 5 nens i nenes (en Biel, la Clàudia, en Jacobo, la Mireia 
i en Raül) que, després de la seva formació a la Cate-
quesi Parroquial, han pogut participar en la totalitat de la 
celebració eucarística rebent la seva Primera Comunió.
Preguem per tots ells i donem-ne gràcies al Senyor.

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 408,13 €.
+ El proper diumenge 2 d’agost, primer diumenge de 
mes, la col·lecta serà extraordinària per a les obres del 
temple: «Intervenció del teulat de la Capella del Remei».  
Import pendent: 8.158,01 €.

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D’ARENYS DE MAR

Adreça: c. de l’Església, 24 - Tel. 93 792 00 96
e-mail: arenysdemarparroquia@gmail.com

Despatx parroquial:  de dimarts a dissabte, a les 18 h,
i cada dimecres, d’11 a 13 h

> Intencions de la setmana
Dimarts 28 (18.45 h): 
Mn. Josep Rigau Moner. Mn. Gaietà Valldolitx Bayer.
Fra Prudenci de Pomar de Cinca.
Dimecres 29 (18.45 h): Josep Maria Elvira Solé. 
Dijous 30 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 31 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 1 (18.45 h):  Andreu Guri i Sala.
Diumenge 2: a les 10 h, Família Badia-March;
a les 12.15 h, Josep Maria Bassols Ribot. Enrique Cat  
Vila. Lorenzo Rodríguez Varona. Julián Pérez Úbeda. 

> Moviment parroquial
· Defuncions:
Rosario Jiménez Céspedes, de Màlaga, als 90 anys.
Paquita Clavell Bertran, d’Arenys de Mar, als 91 anys.
Fernando Sierra Urbano, de Màlaga, als 84 anys.
Joaquim Viader Grèbol, de Breda, als 97 anys.
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

· Casaments:
Miquel Riera Blanco, d’Arenys de Mar, amb Paula Bel-
zunce Laita, de Pamplona. Moltes felicitats!

> Col·lectes
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat:  600 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a les obres del temple: «Neteja a 
fons dels teulats i instal·lació d’unes línies de vida».
Import pendent: 5.435,50 €.

> Intenció de pregària del Sant Pare
Per aquest mes de juliol el Papa Francesc prega espe-
cialment per a la intenció següent:
Perquè les nostres famílies actuals siguin acompanya-
des amb amor, respecte i consell.

> Nota
Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic 
a l’adreça arenysvp@gmail.com.
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MISSES Feiners (de dilluns a divendres) Dissabte i vigílies Diumenges i festius

Arenys de Mar Parròquia 18.45 h (excepte dilluns) 18.45 h 10 h i 12.15 h

Caputxins 19.30 h 19.30 h 11 h i 19.30 h

Arenys de Munt Parròquia 19.30 h - dilluns, dimarts i divendres 20 h 9 h i 11 h
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