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

UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, aquests dies m’està passant una cosa extra-
ordinària, i és sentir com el món s’ha fet petit de veritat, de sentir que les 
fronteres s’han diluït, i que arreu només hi ha persones com nosaltres que 
estan lluitant per un mateix objectiu: anar endavant! M’explico.
Com que els mitjans de comunicació de tot el món estan ensenyant la 
situació que vivim a Europa, resulta que les imatges estan arribant arreu del 
món, fins i tot a la bonica regió de l’Àfrica on vaig compartir la vida i l’evangeli 
durant nou anys a la mateixa parròquia que Mn. Prosper, el nostre vicari. Ahir, 
un dels antics escolans de la parròquia em va enviar un missatge preciós. Em 
deia: «Mossèn, us escric des del mòbil de la meva mare. Hem vist a la tele-
visió, amb els veïns, que al seu país ho estan passant malament. Si us 
poguéssim ajudar amb alguna cosa material ho faríem, però no tenim res. Però 
ens vau ensenyar a pregar, i això sí que ho farem per vosaltres». Em vaig 
emocionar. A ells els hi havia pogut transmetre el tresor més gran que portava 
en el meu cor, la meva fe. I em preguntava: Per què, en canvi, costa tant fer-ho 
a casa nostra?
I em venia la reflexió que potser, avui, ens cal tornar a reprendre amb 
humilitat la tasca de repensar la nostra fe per presentar-la al nostre món. Ens 
cal entendre a qui es va dirigir Jesús, i a qui ens demana que ens dirigim. Es 
tracta de donar la vida, no de fer un ideal de la nostra fe. És el que ens deia 
Benet XVI a l’encíclica Déu és amor: «No es comença a ser cristià per una 
decisió ètica o una gran idea, sinó pel trobament amb la Persona del Crist que 
dona un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva». Pensem-hi.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 5, 31-47)
En aquell temps, Jesús digué als jueus: «Si donava testimoni de mi mateix jo tot 
sol, el meu testimoni no tindria valor. Un altre en dona testimoni, i jo sé que el 
testimoni que dona és veritat. Quan van enviar missatgers per interrogar 
Joan, la seva resposta va ser un testimoni a favor de la veritat. No és que jo 
em fonamenti en el testimoniatge dels homes; només ho dic perquè us voldria 
salvar. Joan era una flama encesa que il·luminava tot al voltant, i vosaltres us 
vau deixar entusiasmar un moment per la seva claror. Però jo tinc a favor meu 
un altre testimoni de més valor que Joan: són les obres que el Pare m’ha 
donat i que vol que jo dugui a terme. Això que jo faig, sí que demostra que el 
Pare m’ha enviat.

COMENTARI
Avui l’evangeli de Joan, a primer cop d’ull sembla una mica complicat, perquè 
ens va parlant de testimoni, testimoniatge... i al final no ho acabem d’enten-
dre. Però si ens hi aturem amb una mica més de calma ens n’adonarem que, 
de fet, és ben senzill el que ens vol dir Jesús. Per al poble jueu, quan una 
persona acusava a algú, o volia explicar un fet, amb la seva paraula sola no n’hi 
havia prou, calia almenys el testimoni de dues persones per evitar falsos 
testimonis. Per això diu Jesús que el seu testimoni per ell tot sol no tindria 
valor, però que d’ell ja en donava testimoni Joan Baptista. Però, qui més dona 
testimoni d’ell? I aquí és com sempre la genialitat de Jesús. Dona testimoni 
d’ell Déu mateix a través de les obres que ell està fent. Us n’adoneu? Jesús ens 
està dient que una vida coherent, una vida donada, és ja una vida que 
testimonia a Déu. Que cadascú de vosaltres s’aturi un moment, avui, i es pre-
gunti si la seva vida està tan plena d’amor, d’agraïment i de donació, que ja és 
un testimoni de la seva fe, un testimoni de Déu. Que cadascú de vosaltres es 
pregunti si moltes vegades no hem d’explicar molt el que creiem, perquè els 
altres no ho veuen amb les nostres vides.
Cuideu-vos molt.  Amb ganes de saludar-vos ben aviat.
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LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ex 32, 7-14

Desistiu de fer aquest mal           
al vostre poble

· Salm responsorial
Sl 105

R. Per l’amor que teniu al 
vostre poble, recordeu-vos         

de nosaltres, Senyor

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 3, 16

Déu estima tant al món,           
que ha donat el seu Fill únic; 

tots els qui creuen en ell        
tenen vida eterna

· Evangeli
Jn 5, 31- 47

Qui us acusa és Moisès mateix, 
en qui teniu posada l’esperança

SANTORAL

Sant Brauli                            
Sant Ireneu                           

Santa Màxima

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Tere Micolau Garcia             
Andreu Guri i Sala

- Agraïment:
Als científics, al personal mèdic 
i d’infermeria, als responsables 

sanitaris, a qui agraïm                    
el seu treball i esforç


