
Benvolguts, continuant amb el document Desiderio 
Desideravi, els núm. 27-47 ens assenyalen alguns as-
pectes interessants per a la nostra reflexió.
Primerament, ens destaca el problema que viu la nos-
tra societat, en el que s’ha anomenat postmodernitat. 
Una època que ens ha deixat desorientats, sense els 
grans referents que havien mogut a les generacions 
anteriors, amb els valors tradicionals posats en dubte 
i amb un individualisme i subjectivisme creixent que 
ens han deixat fragmentats de projectes comuns i 
somnis grans. Davant d’aquesta fragmentació, l’Es-
glésia proposa de nou la unitat de la Litúrgia. En el 
sentit de tornar a donar un marc existencial a la 
nostra societat, per tornar a centrar l’home amb Déu. 
El que va construir el sentit d’Europa, no fou la diver-
sitat de llengües i de cultures, que la van enriquir, sinó 
la unitat de la fe i de la litúrgia. Qualsevol cristià que 
viatgés a un altre país es podia sentir estranger pels 
costums i per les tradicions, però quan entrava en una 
església, sentia immediatament que estava a casa. 
Perquè la fe, viscuda al si de l’Església, era el que uni-

ficava la vida de tots.
I això, germans, és el que hem de recuperar. De 
manera que, en segon lloc, remarca que l’Església 
neix a Pentecosta, reunits els deixebles en comunitat i 
fent experiència del Ressuscitat. El que celebrem 
cada diumenge a l’eucaristia, no és només que Jesús 
viu, sinó que està viu enmig nostre. Perquè com ens 
recorda el document: «És l’Església, Cos de Crist, el 
subjecte celebrant, no només el sacerdot». Per 
aquesta raó és tan important venir a celebrar el 
diumenge amb una actitud activa. Amb el desig de 
respondre a les aclamacions, de seguir els cants, 
d’escoltar i meditar amb atenció les lectures, de 
sentir-se formant part d’una comunitat que viu el 
miracle de Jesús-Eucaristia i, després de combregar 
amb el Senyor, sentir-se en comunió amb tota la 
comunitat i enviats al món, perquè com va dir Lleó 
Magne: «La nostra participació al Cos de Crist té com 
a única finalitat la de convertir-nos en el que 
mengem». Visquem-ho així i deixem la resta a les 
mans de l’Esperit Sant.
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SANT ROC 2022
El dimarts 16 d’agost, festa de Sant Roc, ja sense 
cap restricció, va celebrar-se amb tot el seu 
esplendor el Vot de Vila d’Arenys de Mar. Enguany, 
amb la participació de 189 macips i macipes i 54 
macipets i macipetes.
Així, durant tota aquella jornada es va dur a terme 
l’ofrena i el cant dels goigs del matí, la cercavila 
pels carrers i l’Ofici solemne presidit pel P. Joan 
Maria Mayol, rector del Santuari de Santa Maria de 
Montserrat, amb la renovació del  Vot de  Vila.
Cal destacar també que, uns dies abans, l’11 
d’agost, a l’Auditori Josep Maria Arnau del Centre 
Cultural Calisay, es va fer l’acte de presentació del 
llibre Petita Història de Sant Roc, amb textos de 
Bernat Salbanyà i il·lustracions de Pilarín Bayés.Fo
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ESCLETXES
per Mn. Joan Soler i Ribas

Formació litúrgica (IV)
Unitat i comunitat



  
       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 29 i dimarts 30 (18.30 h): Pel poble.
Divendres 2 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Dissabte 3 (20 h): Pel poble.
Diumenge 4: 9 h Pel poble.
11 h Narcís Tarrés (aniversari). Amparo Biarnés.
Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Àstrid Artigas Gómez, filla de Carles i Blanca.
Felicitats, i benvinguda a la colla dels amics de Jesús.
Defuncions:
Catalina León Carles, de Tordera, als 93 anys.
Joan Casals Planas, d’Arenys de Munt, als 80 anys.
Preguem per ells i encomanem-los al Senyor.

· CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU
DE MONTSERRAT
El proper dissabte 17 de setembre se celebrarà la Mis-
sa Solemne en sufragi dels  Confrares  difunts a la 
Basílica de Montserrat, amb l’horari següent:
12 h - Missa; 13.30 - Dinar de germanor
(El preu del dinar és de 14 €).
Si esteu interessats a venir-hi, teniu de temps per fer la 
reserva fins  al 4 de setembre  als  tel. 93 795 13 56 / 
669 619 569  (M. Teresa Missé).
Si el grup és nombrós es farà un autocar.

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

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 529,52 €.
+ Diumenge que ve, primer diumenge de mes, col·lec-
ta 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 30 (18.45 h):
Rosa Campañà i Rosa Bargalló.

Dimecres 31 (18.45 h):
Eva Huarte. Antonia Cartes Martínez. Maria Arans.
Jaume Amat i Joan Amat Rovira. Josep Muñoz Tarín. 
Jaume Lloret Maresma. Josep Morató.
Mariano Doy Vergés. 

Dijous 1 (18.45 h):
Mn. Josep Martín Mejías (1r aniv.). Eloi Doy Vergés.
Artur Saurí Ginesta i Artur Saurí Bargalló.
Divendres 2 (18.45 h):
Pels fidels difunts.

Dissabte 3 (18.45 h):
Maria Amàlia Avilés. Lluís Clapés Surós (aniversari). 
Santiago Clapés Avilés.
Diumenge 4:
10 h Animetes del Purgatori.
12.15 h Joan Anton Gil Morales.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Baptismes:
Marc i Ariadna Serrano Rodríguez, fills d’Oriol i Míriam.
Ivet María Robledo Bolado, filla d’Iván i Maria Ivonne.
Felicitats, i benvinguts a la colla dels amics de Jesús.

 Defuncions:
Joan Fontanet Tornil, de Barcelona, als 84 anys. Que el 
Senyor l’aculli a la vida eterna, i ompli de pau i espe-
rança els familiars i amics.

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
A la nostra Parròquia, el 2 de setembre vinent, primer 
divendres  de mes, celebrarem l’Adoració Eucarística, 
després de la missa vespertina i fins a les 20 h.

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 480 €.
+ 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
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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