
Benvolguts, acabant amb el document del papa 
Francesc, Desiderio Desideravi, ens trobem que des 

del punt 47 fins al final és una invitació a viure cada 

celebració des de la lògica de l’Esperit Sant. I això 
voldrà dir que, enlloc de deixar-nos endur per les 

emocions, ens hem de formar, amb perseverança, per 
fer que les celebracions siguin el veritable lloc de 

pregària per retrobar l’Amor de Déu. Que siguin també 

el lloc d’amor a l’Església on vivim la nostra fe, per fer 
possible que l’Esperit ens parli i ens guiï de veritat.

I cap a on ens guiarà l’Esperit si celebrem bé la litúr-
gia? Doncs, a sentir-nos formant part d’una sola 

comunitat. Perquè quan tots junts  fem els mateixos 

gestos, repetim les mateixes paraules, unim les 
nostres veus per cantar junts els cants que coneixem, 

aleshores, sense adonar-nos-en, posem ordre al 
nostre món interior. I així, la litúrgia unifica en una 

mateixa acció el cos en tota la seva totalitat, és a dir, 

la unitat del cos i de l’ànima. Per això, a les nostres 
litúrgies, hem de poder recuperar aquells  moments de 

silenci i de recolliment, on prenem consciència del 
gran do que estem celebrant.

I finalment, el document es dirigeix als preveres de la 
comunitat per recordar-los que, quan celebren, no 

han de ser els protagonistes, sinó que han de ser els 

instruments que cremin de l’amor de Déu, perquè 
s’han deixat modelar per l’Esperit Sant. Un Esperit 

que ofereix als preveres la «possibilitat d’exercir la 
presidència de l’assemblea eucarística amb el temor 

de Pere, conscient de la seva condició de pecador (Lc 

5,1-11), amb la humilitat forta del servent sofrent (Is 
42 ss) i amb el desig de “ser menjat” pel poble que 

se’ls confia en l’exercici diari del seu ministeri.

Per tot això, germans, hem de continuar pregant, més 

que mai, perquè la comunitat celebri amb més fe les 

celebracions litúrgiques, i que no faltin vocacions a 
capellans en les nostres comunitats, perquè si hem 

contemplat la bellesa de l’eucaristia, si ens  creiem 
veritablement el que allí hi succeeix, ¿com és possible 

que no lluitem perquè els nostres fills escoltin la veu 

de Déu que els crida a ser capellans?
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BEATIFICACIÓ DE JOAN PAU I

Diumenge passat, 4 de setembre, el papa Francesc 
va beatificar el papa Joan Pau I a la plaça de Sant 
Pere del Vaticà.

Albino Luciani, que va néixer el 18 d’octubre del 
1912 a Forno di Canale, i va ser elegit Papa el 26 
d’agost del 1978, va ser, en el seu curt ministeri 
petrí, el Papa del somriure i de l’alegria, de la sen-
zillesa i de la humilitat.

L’homilia del Sant Pare va acabar amb unes pa-
raules del nou beat: “Senyor, pren-me com soc, amb 
els meus defectes, amb les meves faltes, però fes-
me com tu em desitges”.

ESCLETXES
per Mn. Joan Soler i Ribas

Formació litúrgica (i V)
L’art de celebrar



  
       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 12 (18.30 h):

Guillem Roca Gaspart (aniversari).

Dimarts 13 (18.30 h): Pel poble.

Divendres 16 (18.30 h):

Joaquim Torrent Borrell (aniversari).

Dissabte 17 (20 h): Francisco Majó Riera.

Maria Ferran Dalmau. Enric Majó Ferran.

Diumenge 18: 9 h Pel poble.

11 h Josep Gómez. Mercè Vilaró.

Dolors Briera. Josep Abril. Guillem Molons.

Confrares difunts del Roser.

· AMONESTACIONS

Preparen el seu casament:

Oriol Paituví Mansachs, d’Arenys de Munt, amb María 

José Trias, de Canet de Mar.

CATEQUESI: INSCRIPCIONS CURS 2022-2023

Les inscripcions seran la setmana que ve, del dimarts 

13 al divendres 16 de setembre, de 17 a 18 h, al Casa-

let Parroquial (carrer Borrell, 6).

La catequesi començarà la setmana del 3 d’octubre.

Un cop tinguem fetes les  inscripcions, anunciarem el 

dia de la primera reunió de mares i pares.

Per a més informació dels grups i horaris d’aquest 

curs, podeu consultar el fulletó informatiu o trucar a 

Mn. Joan (679 55 34 66). 

· 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 extraord. «Obres Casalet per adaptar a nor-

mativa legal (Fase 1)» del diumenge passat: 688,71 €.

Aportació Bisbat de Girona: 9.000 €.

Import pendent: 10.459,34 €. 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 13 (18.45 h): Difunts família Badia-March.

Dimecres 14 (18.45 h):

Artur Saurí Ginesta. Pilar Ferrer del Castillo.

Dijous 15 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.

Divendres 16 (18.45 h): Pels fidels difunts.

Dissabte 17 (18.45 h): Andreu Guri i Sala.

Diumenge 18: 10 h Difunts família Miró-Buxadé.

Difunts família Tabacchino-Orlando.

12.15 h Per la vila.

· MOVIMENT PARROQUIAL

Baptismes:

Abril Ramos Roig, filla de Pedro i Sílvia.

Felicitats, i benvinguda a la colla dels amics de Jesús.

Defuncions:

Preciosa Aguiar Boullosa, de Soutomaior (Pontevedra), 

als  83 anys. Que el Senyor l’aculli a la vida eterna, i 

ompli de pau i esperança els familiars i amics.

· AMONESTACIONS

Preparen el seu casament:

Laura Garcia Blázquez, d’Arenys  de Mar, amb Cole 

Robert Vonderohe, de Nebraska (EUA). 

CATEQUESI: INSCRIPCIONS CURS 2022-2023

Les inscripcions seran la setmana que ve, del dimarts 

13 al divendres 16 de setembre, de 17 a 18 h, al Casa-

let Parroquial (Riera Bisbe Pol, 71-73). 

La catequesi començarà la setmana del 3 d’octubre.

Un cop tinguem fetes les  inscripcions, anunciarem el 

dia de la primera reunió de mares i pares.

Per a més informació dels grups i horaris d’aquest 

curs, podeu consultar el fulletó informatiu, les nostres 

xarxes socials o trucar a Mn. Joan (679 55 34 66).

· COL·LECTES

+ Col·lecta extraordinària del diumenge passat «Teu-

lats de la primera crugia de l’església»: 629 €. 

Donatiu: 1.000 €. Donatiu: 3.000 €.

Import pendent: 15.567,06 €. Moltes gràcies!
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