
PARRÒQUIES@RENYS
Sant Martí d’Arenys de Munt i Santa Maria d’Arenys de Mar (Bisbat de Girona)

UNES PARAULES
Benvolguts parroquians d’Arenys de Munt i d’Arenys de Mar. Sou moltes les 
persones que em truqueu per demanar com anem, per sentir-vos acom-
panyats, per demanar un consell, per demanar-nos que preguem per tots 
vosaltres... i això és bonic, perquè mostra aquesta comunitat que formem els 
membres de les dues parròquies, i el desig de sentir-se família. Per això ens 
ha semblat de fer-vos arribar cada matí unes senzilles paraules de salutació, 
l’evangeli del dia amb el seu comentari, perquè ens ajudi a sentir-nos més 
propers, i a sentir com Déu, amb la seva paraula, continua al costat nostre. 
També escriurem les intencions que aplicarem Mn. Prosper i un present a la 
missa que celebrem sols, però units a tots vosaltres, per totes aquelles 
persones que ho havien demanat. Si alguna persona vol que preguem per ella 
o per alguna intenció particular, ens ho pot fer saber i també la portarem a 
la nostra eucaristia. Us recordo el telèfon de la parròquia d’Arenys de Munt, 
on estem confinats: 93 793 85 63.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI DEL DIA
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No us penseu que jo vinc a 
desautoritzar els llibres de la Llei i dels Profetes. No vinc a desautoritzar-los, 
sinó a completar-los (...) aquell que els compleixi, i ensenyi a fer-ho, serà 
tingut per gran en el Regne del cel». (Mt 5,17-19)

COMENTARI DEL DIA
Benvolguts, avui l’evangeli ens recorda que Jesús ha vingut a portar a la 
plenitud tots els escrits que hi havia a l’Antic Testament convertint-se, ell 
mateix, en Nou Testament, en Evangeli. Un evangeli que és una bona notícia 
per avui, no com un text antic sinó com a saviesa del Fill de Déu que ens ha 
d’ajudar a viure el temps present. Per això ens cal llegir assíduament el Nou 
Testament a casa, i hi trobarem fragments que ens ajudaran a trobar una 
resposta als problemes que vivim. Sense anar més lluny, per exemple, 
l’evangeli que llegíem ahir: «En aquell temps, Pere preguntà a Jesús: “Senyor, 
quantes vegades hauré de perdonar al meu germà el mal que m’haurà fet? 
Set vegades?” Jesús li respon: “No et dic set vegades, sinó setanta vegades 
set”». (Mt 18, 21)
No us sembla que ens pot ajudar en aquest moment que vivim de confi-
nament, perquè ens poden passar dues coses: 1. Als qui viuen sols, tenen 
molt més temps per anar rumiant sobre la seva vida, sobre el què han fet, 
sobre els erros que han comès i sobre les persones que, potser, els han 
ferit, que els han oblidat, que no els truquen... No seria aquest un bon 
moment per perdonar? Un bon moment per agafar de nou el telèfon i 
trucar nosaltres a les persones de qui ens havíem allunyat? De demanar 
perdó? I 2. Els qui estan confinats amb més membres de la família. Què ens 
pot passar? Doncs que moltes hores tancats a casa, topant-nos una i altra 
vegada al mateix menjador, la mateixa sala d’estar... mica en mica van sorgint 
alguns malentesos. Agafeu-vos-ho bé! Somrieu i adoneu-vos que, ben sovint, 
han estat baralles per coses ben petites. De què serveix anar amb mala cara 
tot el dia, si al final ho haureu d’arreglar? Demaneu-vos perdó i torneu a 
començar. La vida és molt bonica quan un és conscient dels seus límits i 
accepta amb senzillesa els límits dels altres. La vida és preciosa quan un ha 
descobert com l’ha estimat Déu i que és així com ha d’estimar als germans. 
Serà aleshores quan serà tingut per gran en el Regne del Cel.
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LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Dt 4, 1.5-9

Guardeu els manaments i 
poseu-los en pràctica

· Salm responsorial
Sl 147

R. Glorifica el Senyor, Jerusalem

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 6,63b.68b

Les vostres paraules, Senyor, 
són esperit i són vida, Vós teniu 

paraules de vida eterna

· Evangeli Mt 5,17-19
Aquell qui compleixi aquests 
manaments i ensenyi a fer-ho 

serà tingut per gran

SANTORAL

Sant Ciril de Jerusalem                  
Sant Salvador d’Horta 

Venerable Maria Gay i Tibau

INTENCIÓ EUCARISTIA

- Difunts:
Família Salbanyà-Filbà           
Família Benet-Cantó

- Agraïment:
Pels membres del servei 
sanitari que vetllen per            

tots nosaltres


