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

UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, continuem amb els nostres moments de reflexió. 
Avui, si no estiguéssim confinats hi hauria hagut dos actes ben bonics a les 
nostres parròquies. A Arenys de Munt hauríem celebrat la trobada diocesana 
de Vida Creixent i, a Arenys de Mar, les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de 
Paül, les religioses de Maricel, farien la renovació dels seus vots religiosos. Les 
dues celebracions eren a les 12 h, i no sabia pas com m’ho faria. I ves per on 
que, de sobte, tot s’ha aturat. I en aquesta aturada anava ruminant com ho 
podríem fer per a tenir un acte comú, tots plegats en aquest confinament, que 
ens recordés que, quan tot hagi acabat, tindrem moltes coses per celebrar. I la 
solució me l’ha donada el Papa Francesc convocant a tot el món a pregar, 
avui, al migdia un parenostre. Escrivia el Sant Pare: «Convido a tots els 
cristians de les diferents denominacions a invocar al bon Déu, mentre recitem 
al mateix temps l’oració que Jesús ens va ensenyar, avui a les 12 h, festa de 
l’Anunciació». Ja ho veieu, el successor de Pere m’ha resolt el problema i, per 
això, us convido a retrobar-nos en comunió espiritual amb tota l’església 
universal, a les 12 h, per a resar junts aquest Pare Nostre. I ho farem, també, 
amb tots aquells que, com un present, estarem en un enterrament. I ho farem 
per tots aquells que no podran resar-lo perquè estan servint-nos a tots 
(hospitals, farmàcies, etc.), fent el que ens deia Sant Vicenç de Paul, fundador 
de les Filles de la Caritat: «Si deixeu l’oració per atendre un pobre, recordeu-
vos que aquest servei l’heu prestat al mateix Déu».

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Lc 1, 26-38)
En aquell temps, Déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat 
Natzaret, per dur un missatge a una noia, promesa amb un descendent de 
David, que es deia Josep, i el nom de la noia era Maria. L’àngel entrà a casa 
d’ella i li digué: «Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu». Ella, es 
torbà en sentir aquestes paraules, i pensava per què la saludava així. Però 
l’àngel li digué: «No tinguis por, Maria; Déu t’ha concedit el seu favor. Tindràs 
un fill i li posaràs el nom de Jesús. Maria preguntà a l’àngel: «Com pot ser 
això, si jo no tinc marit?». L’àngel li respongué: «L’Esperit Sant vindrà sobre 
teu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit sant 
que naixerà l’anomenaran Fill de Déu. Maria va respondre: «Soc l’esclava del 
Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules». I l’àngel es va retirar. 

COMENTARI
Avui celebrem la bonica festa de l’Anunciació. Nou mesos abans de Nadal, 
l’àngel va a visitar Maria: «El Senyor és amb tu». Us hi heu parat mai a pensar 
en aquestes paraules? Un missatger de Déu, un àngel, que va a una noia jove, a 
una pobre dels estimats de Déu, i no li diu: «Escolta’m, perquè soc un enviat 
de Déu». No li diu: «Escolta’m, perquè jo et porto a Déu». No! Li diu: «Déu és 
amb tu». No ho trobeu bonic. Redescobrir aquesta simplicitat en la manera de 
fer de Déu. Aquest respecte sagrat cap a l’altre. El «tu» sempre abans que el 
«jo». I per això Maria s’espanta. S’espanta perquè ella també sempre ha estat 
al servei de l’altre, ella també ha fet del «tu» la part més important de la seva 
vida, i ara algú li diu que ella és la més important de totes. Maria se sent 
estimada en el moment més preciós de la seva vida, en el moment que més 
ho necessitava per dur a terme una gran missió, i l’àngel li repeteix la frase 
que sempre surt en els moments importants de l’evangeli: «No tinguis por!». 
Com m’agradaria que aquesta frase quedés gravada també en els nostres cors 
en aquests dies de dificultat. No tinguis por. No tingueu por. Perquè Déu us ha 
mirat amb amor i ha pensat en cada un de vosaltres, com va mirar i va pensar 
amb Maria. I junts ens en sortirem. N’estic convençut, perquè Déu és amb 
vosaltres. Bona festa de l’Anunciació!
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LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Is 7,10-14; 8,10

La noia tindrà un fill

· Salm responsorial
Sl 39

R.  Aquí em teniu: Déu meu, 
vull fer la vostra voluntat

· Lectura segona
He 10, 4-10 

Com està escrit en el llibre, 
Déu meu, vinc a fer                      
a la vostra voluntat

· Evangeli
Lc 1, 26-38

Soc l’esclava del Senyor

SANTORAL

L’Anunciació del Senyor 
(l’Encarnació)                          
Sant Dimas

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Enric Mollfulleda Borrell         

Agustí Costa Montal (5è aniv.)

- Agraïment:
Als religiosos i religioses          
que en els seus convents              

i monestirs preguen                   
per tots nosaltres


