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OBRES A L’EXTERIOR DEL TEMPLE
El dijous 30 de juny, aprofitant les tasques d’arran-
jament del teulat dret de la primera crugia de  
l’església parroquial d’Arenys de Mar, després de la 
comprovació tècnica de la inestabilitat de l’ancorat-
ge i per garantir la total seguretat, es va dur a terme 
la retirada temporal d’un dels ornaments esfèrics de 
pedra que coronen aquella part. Més endavant, 
quan s’executi la rehabilitació integral de la façana, 
es tornarà a col·locar al seu lloc original.

Benvolguts, en el Sínode sobre la Sinodalitat que hem 
celebrat al nostre bisbat, una de les conclusions que 
va sortir, i que també havia sortit en les nostres 
parròquies, era que faltava formació litúrgica.
I, providencialment, aquesta setmana passada, el Pa-
pa Francesc va publicar una carta apostòlica titulada 
«Desiderio Desideravi» sobre la formació litúrgica del 
Poble de Déu. M’agradaria, doncs, en diferents 
Escletxes, anar-ne extraient alguns punts que ens 
servissin per a la nostra formació personal i comu-
nitària i així, tot comprenent el sentit de la litúrgia, 
adonar-nos de la importància de la celebració de 
l’eucaristia, com a moment central de la nostra vida 
cristiana.
El primer tema que tracta, dels números 1 al 9, és el 
de la inserció de la litúrgia en la història de la salvació 
per recordar-nos que, en primer lloc, l’eucaristia és un 
regal de Déu. És a dir, en el darrer sopar, ningú es va 
merèixer un lloc per compartir  la taula amb el Senyor, 
sinó que tots  hi foren convidats. Així també nosaltres, 
en l’eucaristia dominical, hem de sentir-nos convidats 
per Jesús. Perquè si nosaltres tenim en el nostre cor 

el desig de l’eucaristia, molt abans era Jesús qui ja 
sentia el desig de poder-la compartir amb nosaltres. I 
això és, senzillament, preciós. Perquè vol dir que, en 
primer lloc, prendrem consciència que cada diumen-
ge, el motiu principal per celebrar l’eucaristia és per 
respondre a l’Amor que Déu té per cada un de 
nosaltres, i en segon lloc, per recordar que aquest 
Amor fou tan gran que Jesús va donar la vida per a 
tots nosaltres per a la nostra salvació. Per això 
celebrem l’eucaristia. I el Papa Francesc ens recorda 
que, aquesta celebració, no és una representació de 
l’últim sopar, perquè això no tindria cap sentit. A cap 
dels apòstols se’ls hagués ocorregut de representar 
l’últim sopar de Jesús, i menys sota la mirada de 
Maria, la seva mare. Sinó que des dels inicis, 
l’Església va comprendre, il·luminada per l’Esperit 
Sant, que tot allò que van viure amb Jesús, 
l’encarnació del Fill de Déu, es feia visible a través de 
la celebració de l’eucaristia. Van comprendre que, 
l’eucaristia, doncs, no era un record del passat, sinó 
que era l’actualització de la comunió amb el cos i la 
sang de Jesús. Vivim-la així!

Formació litúrgica (I)
L’avui de la història de la salvació



  
       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 11 i dimarts 12 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 15 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 16 (20 h): Pel poble.
Diumenge 17:
9 h Carme Mollfulleda. Maria Carmen Rossell.
Difunts família Valls-Vives.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions: Francisca López García, de Beas de Segu-
ra (Jaén), als  90 anys Que el Senyor l’aculli a la vida 
eterna, 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.

· SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE - ESTIU 2022
Exercicis espirituals  a Sant Martí del Montnegre: una 
setmana de pregària i fraternitat enmig de la natura. 
Acompanyant: Fra Josep Manuel Vallejo, caputxí. 
Dates: del 24 al 30 de juliol / del 31 de juliol al 6 
d’agost. Preu: 170 € (inclou estada i menjar).
Contacte: Fra Josep Manuel. Tel. 93 416 18 12.
Correu electrònic: conselldelaics@caputxins.cat.

· PREGUEM JUNTS
Senyor, concedeix-nos entranyes de misericòrdia,
com les teves, de pare i mare.
Aguditza els nostres sentits;
afina’ns la mirada i predisposa el nostre cor
a no passar de llarg, a no donar la volta,
a no fer-nos els sords ni els cecs,
com si no poguéssim fer res.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària per a  obres «Primera part 
reparació altar santa Cecília» del diumenge passat: 
598,37 €. Projecte assolit! 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 12 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.
Dimecres 13 (18.45 h):
Salvador Riera Zarza (5è aniversari).
Fra Magí Setó, fra Vicenç Ollés i Raúl Romero.
Dijous 14 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 15 (18.45 h): Esposos Enric Mollfulleda 
Borrell i Carme Saurí Bargalló. Pels fidels difunts.
Dissabte 16 (18.45 h): Elvira Campmajó Terris.
Carme Ribas Riera. Pere Martí Roca.
Paquita Martí Collet. Joaquim Viader Grèbol.
Diumenge 17:
10 h Tonino Colangelo.
12.15 h Esposos  Amadeu Blanchart Cailla i Rosa Maria 
Daniel Dotras. Difunts família Tanganelli-Colomer.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes: Thiago Fabricio Leiva Estévez i Isabella 
Leiva Estévez, fills de Jeffren Fabricio i María Gabriela. 
Felicitats, i benvinguts a la colla dels amics de Jesús!

Defuncions:
Fermí Arias Boj, de Valderrobres (Teruel), als 89 anys.
Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
Dissabte 16 de juliol, a  les escales  de la Pau del Port 
d’Arenys de Mar, a les 19.45 h:
Pregària i sortida de la processó marinera.

· VISITES AL RETAULE - ESTIU 2022
Recordeu que cada dissabte d’estiu, a  les  11 h, podeu 
gaudir de les  visites guiades al nostre retaule. A peu 
d’onades, submergiu-vos en l’esplendor del barroc!

· XARXES
Podeu seguir-nos al Facebook “Parròquia de Santa 
Maria d’Arenys de Mar” i al Twitter “@ParroqArenys”.

· COL·LECTES
+ Col·lecta extraordinària del diumenge passat «Teu-
lats  de la primera crugia»: 665 €. Aportació del Bisbat: 
9.500 €. Import pendent: 22.088,06 €. Moltes gràcies!

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, 71-73, 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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