
Dels números 10 al 13, la carta Desiderio Desideravi 
del Papa Francesc ens recorda que la litúrgia és el 
moment privilegiat de la trobada amb el Crist.
I en aquesta trobada és  on hi ha tota la bellesa de la 
litúrgia. Perquè més enllà de si tenim la sort de 
pertànyer a una comunitat que té una església més o 
menys bonica, de si tenim la sort de tenir una comu-
nitat on les persones s’impliquen més o menys en les 
diferents tasques litúrgiques, més enllà de tot això, el 
que succeeix en cada litúrgia que celebrem és la 
nostra trobada personal amb el Crist.
I això vol dir que, en cada sagrament que rebem 
(baptisme, confirmació, eucaristia, penitència, unció 
dels malalts, ordre sacerdotal i matrimoni), rebem la 

salvació que ens ve de Déu, en una trobada personal 
com van fer aquells primers cristians que van viure 
amb Jesús.
La litúrgia dels sagraments fa que el passat sigui 
present, i que el present ens projecti cap al futur vis-
cut amb esperança. Perquè els sagraments no són 
uns actes màgics que voldrien tenir el poder sobre 
Déu, sinó que són l’actualització en nosaltres, per a la 
nostra llibertat, i per la presència i acció de l’Esperit 
Sant, de la mort i la resurrecció del Crist.
És Déu qui actua en nosaltres!
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CATE-COLÒNIES 2022: TOT A PUNT!
Aquest dilluns 1 d’agost, de bon matí, més de 
quatre-cents nens i joves del nostre poble d’Arenys 
de Munt ompliran els carrers d’alegria per dirigir-se 
cap als autobusos que els conduiran a deu dies 
màgics. Dies per compartir amb els seus amics i 
amigues un munt de jocs, de cançons, de consells, i 
també de reflexions, algunes fetes des de la 
Parròquia mateix, que s’hi farà present alguns dies, 
que els faran créixer com a persones i que els aju-
daran, a partir dels valors de l’Evangeli, a ser millors 
de cara al futur.
És, doncs, un bon moment per agrair als pares la 
confiança que fan a la institució de les Cate-
Colònies, i també un bon moment per agrair als 
joves monitors i monitores, als caps, als cuiners i a 
tots els qui se sentiran vinculats en aquests dies de 
colònies, que de manera totalment altruista i gratuï-
tament, ho faran possible.
Preguem, doncs, perquè tot els vagi molt bé.

ESCLETXES
per Mn. Joan Soler i Ribas

Formació litúrgica (II)
La litúrgia: lloc de la trobada amb Crist



  
       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 1 (18.30 h): Fèlix Viader.
Dimarts 2 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 5 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer i Xavier Colomer Matas.
Dissabte 6 (20 h):
Margarita Solé Bartrina i Miquel Ribas Solà.
Diumenge 7: 9 h Jaume Puig Rifà.
11 h Confrares difunts del Roser.
Pere Soler i Maria Vilarrasa. Narcís Tarrés.

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest mes d’agost del 2022, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent intenció 
per a la pregària: “Preguem perquè els petits  i mitjans 
empresaris, durament afectats per la crisi econòmica i 
social, trobin els mitjans necessaris  per continuar la 
seva activitat al servei de les comunitats on viuen”.

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

· PREGUEM JUNTS
Senyor, allunya els nostres cors
del tenir, acumular i posseir,
que són verbs que ens allunyen del teu Regne
i de la teva presència.

· COL·LECTES ARENYS DE MAR I ARENYS DE MUNT
+ Col·lecta del diumenge passat (col·laboració econò-
mica per ajudar a Mn. Prosper Lare Bartche en la seva 
missió al Togo):
- Donatius i col·lectes de les Parròquies: 2.976 €.
- Donatiu Comissió Aplec del Remei: 624 €.
  ·TOTAL: 3.600 €.
Moltes gràcies a tots per la vostra gran col·laboració!
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a obres.

     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 2 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.
Dimecres 3 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 4 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 5 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 6 (18.45 h): Elvira Campmajó Terris. Soledat 
Ruiz Junquera (1r aniversari). Juan Aragón Rendón.
Diumenge 7: 10 h Per la vila.
12.15 h Josep Coll Colomer i Maria Abadal Castañé. 
José María Fernández Salmerón (1r aniversari).
Josep Saurí i Rosa Bargalló.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Maria Assumpció Torrent Cabot, d’Arenys de Mar, als 
89 anys. Joaquín Martínez Martínez, de Castril (Grana-
da), als 85 anys.
Que el Senyor els  aculli a la vida eterna, i ompli de pau i 
esperança els familiars i amics.

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
A la nostra Parròquia, divendres  que ve, dia 5 d’agost, 
primer divendres de mes, celebrarem l’Adoració Euca-
rística, després de la missa vespertina i fins a les 20 h.

   El Senyor és la meva força,
el Senyor el meu cant.

    Ell m’ha estat la salvació.
    En Ell confio i no tinc por.

· NOTA DE RÀDIO ARENYS
Amb motiu de les vacances estivals de bona part del 
personal de Ràdio Arenys, les properes  setmanes no 
podrem realitzar la connexió habitual amb la Parròquia 
per retransmetre la missa dominical de les 10 h, ja que 
no hi haurà ningú als estudis. De totes  maneres, man-
tindrem la franja i cada diumenge emetrem el progra-
ma ‘Església Viva’ del Bisbat de Girona.
Així, tornarem a realitzar les  connexions  amb l’església 
per tal d’emetre la missa en directe a partir del segon 
cap de setmana de setembre. Bon estiu!

Parròquia de Sant Martí - Plaça de l’Església, 2, Arenys de Munt - Tel. 679 55 34 66
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