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UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, continuem aquests dies de confinament, i anem 
descobrint espais en les nostres vides que no havíem tingut temps de gaudir: 
lectures que havien quedat aparcades, alguna pel·lícula inacabada, alguna 
partida de cartes o algun joc amb els de casa, manualitats, etc. Uns espais que 
semblaven impossibles fa una setmana, i que ara hem descobert que no eren 
tan difícils de construir. Espais que teníem a l’abast i que, massa sovint, no els 
havíem utilitzat perquè semblaven massa senzills, massa austers, en un món 
que demanava sempre alguna cosa nova. Vivíem tan ràpid, que moltes vegades 
no teníem temps de viure. Com ens ha recordat Mons. Joan Planellas, l’arque-
bisbe de Tarragona: «Aquests dies de confinament poden esdevenir una crida 
a cercar la riquesa d’una sobrietat veritable, que ens porti al més profund i 
autèntic en nosaltres i en els altres. Hi ha una altra manera de viure, se’ns ve a 
dir. Una forma de viure més senzilla, més sòbria, més austera». 

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Mc 12, 28-34)
En aquell temps, un dels mestres de la Llei anà a trobar Jesús i li va fer aquesta 
pregunta: «Quin és el primer de tots els manaments de la Llei?». Jesús li 
respongué: «El primer és aquest: “Escolta, Israel: El Senyor és el nostre Déu, el 
Senyor és l’únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, 
amb tot el pensament, amb totes les forces”. El segon és: “Estima els altres 
com a tu mateix”. No hi ha cap altre manament més gran que aquests». 

COMENTARI
Que bonic! Una vegada més Jesús va a l’interior de l’ésser humà. Davant de la 
pregunta d’un mestre de la Llei sobre quin és el primer i el més important 
dels manaments de la Llei Jueva, Jesús respon amb el manament de l’Amor. El 
mestre de la Llei fa la pregunta des del cap, i Jesús respon des del cor. Són 
dues maneres diferents de confrontar la vida. Els qui viuen des del cap, que ho 
volen controlar tot, i els qui viuen des del cor, que ho volen estimar tot. I al 
final, serà l’amor el qui guanyarà, perquè com molt bé ho va dir també el 
filòsof francès B. Pascal: “El cor té raons que el cap desconeix”. Quantes 
vegades no hem escoltat: “Si ho haguessis pensat abans?”, com una mena de 
crítica a alguna decisió presa de bona fe. I que poques vegades hem escoltat: 
“Si ho haguessis estimat abans?”. I per què? Doncs perquè ens han ensenyat a 
prioritzar el cap per davant del cor, fent-nos oblidar que el cor, al final, coneix 
més que el cap. Quantes vegades no he pensat que, si haguéssim canviat la 
prioritat i haguéssim posat el cor per davant del cap, la història de la 
humanitat hauria estat ben diferent. ¿Quants problemes s’haurien resolt si 
abans d’actuar haguéssim estimat a Déu amb tot el cor i als altres com a un 
mateix? Segurament, molts. Però el que importa, ara, no és el passat, sinó el 
present i, sobretot, el futur; i si volem construir una nova humanitat, aug-
mentem la nostra capacitat d’estimar a Déu, als altres i de deixar-nos estimar 
per tots. No en fem teoria, posem-ho en pràctica aquests dies a casa.  

DISPONIBILITAT
Aquesta fulla vol ser també un petit espai de comunicació i de comunió amb 
tots els parroquians. Si sabeu d’alguna persona de les nostres parròquies que 
el vol rebre la podeu inscriure a arenysvp@gmail.com.
També, si teniu alguna persona malalta que necessita un sagrament, o sabeu 
d’alguna persona que està sola i que pot necessitar ajuda, o voleu que pre-
guem per alguna intenció particular a l’eucaristia que cada dia celebrem a la 
parròquia, no dubteu a trucar-nos al telèfon: 93 793 85 63.
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LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Os 14, 2-10

No direm més a l’obra              
de les nostres mans que             

és el nostre Déu

· Salm responsorial
Sl 80

R. Jo soc el Senyor el teu Déu; 
escolta el que jo et mano

·  Vers abans de l’evangeli
Mt 4, 17

Convertiu-vos –diu el Senyor–, 
que el Regne del cel és a prop

· Evangeli 
Mc 12, 28-34

El Senyor és el nostre Déu,            
el Senyor és l’únic. Estima’l

SANTORAL

Sant Ambròs de Siena              
Santa Fotina                        

Santes Eufèmia i Alexandra

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Juana Garcia i Ramon Recolons 

Manuel Lorente Sáez 
Santiago Ferré Martí

Mª Ángeles Ferré Martí
Antonio Corró Domènech 

Santiago Ferré Pedret
Lolita Martí Mateu
Rosa Dasca Cariteu

Augusto Algueró Algueró 
Augusto Algueró Dasca 
Francisco Majó Riera         

- Agraïment:
A totes les persones que 
treballen en els comerços         
de proximitat i que ens 
asseguren els queviures
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