
Benvolguts, Desiderio Desideravi, dels números  14 al 
26, ens recorda que l’Església és el sagrament del 
Cos de Crist. I això vol dir que l’única litúrgica que 
desitja el Senyor és la d’aquells que viuen conforme a 
la seva voluntat, perquè el subjecte que actua en la 
litúrgia és el Crist.
En conseqüència, ens demana de redescobrir la 
bellesa de la litúrgia evitant que s’instrumentalitzi o 
que se’n faci una ideologia. Ens cal evitar dos perills 
en les nostres  celebracions que ens portarien a la 
mundanitat espiritual, o sigui, a perdre el sentit del 
sagrat. Aquests dos perills són, per una banda, el de 
pensar que la litúrgia depèn del que jo crec i de si jo 
em sento més o menys bé i, per altra banda, el perill 
de no creure en la necessitat de la gràcia que brolla 
de la litúrgia, perquè la litúrgia és la trobada amb el 
Crist i no la vivència d’uns ritus.
Redescobrir aquesta presència és redescobrir la 
bellesa de la litúrgia, que no és la recerca d’una 
estètica ritual que cuidaria només la formalitat exterior 
d’un ritus buit de contingut, i es complauria amb el 

seguiment d’unes lleis, però que estarien buides de 
contingut. D’aquesta manera, el Papa Francesc aca-
barà taxativament: «Siguem clars: Cal cuidar tots els 
aspectes de la celebració (espai, temps, gestos, 
paraules, objectes, vestits, cants, música...) i observar 
totes les  rúbriques. Amb això sol seria suficient per no 
robar a la comunitat el que li correspon, és a dir, el 
misteri pasqual celebrat en la manera ritual que 
l’Església estableix. Però, no oblidem que, fins i tot si 
féssim tot això bé, no seria suficient si faltés el que és 
essencial: la capacitat de meravellar-se pel do de la 
Pasqua, que es fa present en els sagraments. Perquè, 
aleshores, ens perdríem tot l’oceà de gràcia que Déu 
ens ha donat a través dels sagraments». I és que la 
forma exterior de la litúrgia ha d’ajudar, és cert, però 
si no hi ha la fe viva en la Resurrecció, si no hi ha una 
trobada vivencial amb el Crist, si no obre el nostre cor 
a la gràcia que en deriva, aquesta litúrgia no es 
convertirà en vida ni en missió.
Mirem, doncs, com vivim, nosaltres, les  nostres cele-
bracions dominicals.

VIDA PARROQUIAL
DIUMENGE XIX DURANT L’ANY / 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
Adscrit: Mossèn Prosper Lare Bartche
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ESCLETXES
per Mn. Joan Soler i Ribas

Formació litúrgica (III)
Redescobrir la bellesa de la litúrgia
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El cap de setmana del 23 i 24 juliol, amb pregària fraternal 
i sincer agraïment, les nostres comunitats parroquials 
van acomiadar ben de cor Mn. Prosper Lare Bartche.
Després de tres anys entre nosaltres, a mitjan d’aquest 
mes d’agost tornarà al seu bisbat de Dapaong, al Togo.
Com a records, li vam regalar un copó, una imatge de la 
Mare de Déu de Montserrat, diferents objectes litúrgics i 
uns quadres pintats per l’artista arenyenc Benet Coll.
Bon retorn i bona missió!
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       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 8 , dimarts 9 i divendres 12 (18.30 h): Pel poble.
Dissabte 13 (20 h): Pel poble.
Diumenge 14:
9 h Pel poble.
11 h Joaquim Casanovas. Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Josep Bosch Cantallops, d’Arenys de Munt, als  84 
anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de 
pau i esperança els familiars i amics.

· PREGÀRIA DE TAIZÉ
Recordem que, com és  costum, aquest mes d’agost no 
se celebra aquesta pregària, ja que podrem participar a 
les  vespres  solemens de l’Assumpció de la Mare de 
Déu el dilluns 15 d’agost.

· PREGUEM JUNTS
Et demanem, Pare,
per aquells que no tenen cap esperança,
pels que no creuen en res ni en ningú.
I per aquells que han deixat de creure
en tu i en la força de l’Evangeli.
També et demanem, Pare,
per aquells que han vist en nosaltres
massa contradiccions entre el que diem
i el que fem cada dia.
T’ho demanem amb la confiança total que
no oblides ni exclous ningú del teu amor.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 482,63 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria  per a les obres del temple. Nou projecte: «Obres 
Casalet per adaptar a normativa legal - Fase 1».
Import pressupost: 20.724,41 € 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 9 (18.45 h): Per la vila.

Dimecres 10 (18.45 h):
Difunts família Badia-March.
Dijous 11 (18.45 h):
Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 12 (18.45 h):
Pels fidels difunts.
Dissabte 13 (18.45 h):
Manuel i Teresa Ribas Alsina.
Diumenge 14:
10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Per la vila.

· 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
- Si voleu rebre setmanalment l’edició digital de Vida 
Parroquial, podeu fer-ho escrivint un correu electrònic  
a l’adreça arenysvp@gmail.com.
- Podeu seguir-nos al 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: 616 €.
+ Aquest diumenge, primer diumenge de mes, col·lec-
ta extraordinària per a obres «Arreglar els dos  teulats 
de la primera crugia de l’església».
Import pendent: 22.086,06 €. 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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