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

UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, acabo amb les paraules que ens dirigia el nostre bisbe 
Francesc: « D’una manera molt significativa, els qui esteu en  condicions, oferiu el 
vostre testimoni de caritat i servei acompanyant en la pregària als difunts, en 
l’atenció als malalts i ancians, en  respondre a les consultes, en interessar-vos per 
la situació dels fidels i per l’acceptació serena del confinament. I finalment, cele-
brem l’Eucaristia sense poble, però l’oferim a tot el poble. I en la mesura de les 
vostres possibilitats, sigueu creatius i cerqueu  la manera de comunicar-vos amb 
els feligresos per mitjà de les noves tecnologies, fins i tot perquè puguin unir-se 
des de casa a celebracions i pregàries».
I justament per aquesta creativitat a la que ens anima el nostre bisbe, agraint les 
vostres iniciatives, us convidem aquest diumenge que ve, Diumenge de Rams, a 
convertir les vostres cases en la plaça de l’Església. La plaça més gran que es 
recordarà. Bo i pintant i dibuixant les palmes i palmons, que us hem enviat 
també en aquest correu, per ensenyar-les diumenge vinent, on cada família es 
retrobarà amb tots a través de les nostres ràdios d’Arenys de Mar i de Munt, a 
les 10.45 h, rebent la benedicció i cantant, a una sola veu, com un sol poble: 
Hosanna al Fill de David. Us hi esperem a tots i convideu a tanta gent com 
vulgueu. Tenim més iniciatives per a la Setmana Santa, que us compartirem 
aquests propers dies.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 8, 1-11)
Els mestres de la  Llei i els fariseus li portaren una dona que havia estat sorpresa 
cometent adulteri. La posaren al mig i li digueren: «Mestre, aquesta dona ha estat 
sorpresa en el moment de cometre adulteri. Moisès en la Llei ens ordenà 
d’apedregar-les, aquestes dones. I vós, què hi dieu?» Li feien aquesta pregunta 
insidiosament, buscant un pretext per acusar-lo. Però Jesús s’ajupí i s’entretenia 
dibuixant a terra amb el dit. Ells continuaren insistint en la seva pregunta. Llavors 
Jesús alçà el cap i els digué: «Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat que 
comenci a tirar pedres». Després s’ajupí i continuà dibuixant a terra. Ells, quan 
van sentir això, s’anaren retirant l’un darrera l’altre, començant pels més vells. 
Jesús es quedà sol, i la dona era allà al mig. Jesús alçà el cap  i digué a la dona: 
«On són? Ningú no t’ha condemnat?» Ella contestà: «Ningú, Senyor». Jesús 
digué: «Tampoc jo no et condemno. Ves-te’n, i d’ara endavant no pequis més». 

COMENTARI
Quin evangeli tan bonic, i que poc espai tinc per comentar-lo! Però quedem-nos 
amb aquesta frase: «Qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra». I tant, 
que sí. I davant d’aquelles paraules diu que, començant pels més vells, tots van 
marxar. Perquè el vell és conscient que la seva vida no ha estat perfecte. I 
marxen. Marxen els qui acusaven. Marxen els qui amaguen en el seu cor el mal 
que han fet. Marxen els qui davant d’una bona persona han tingut vergonya del 
seu comportament. I es queden sols la dona i Jesús. I la dona deuria veure 
aquella mà oberta de Jesús que se li acostava, l’agafava, l’ajudava a aixecar-se i li 
deia: «Jo no et condemno». Us imagineu què deuria sentir aquella dona?
Per això m’agradaria que avui, cada un de nosaltres, no miréssim si actuem com 
Jesús donant la mà a aquells que pateixen, o si som com la multitud que acusa 
injustament. Sinó que m’agradaria que avui tots ens sentíssim com aquesta dona 
que, en algun moment de la nostra vida, ens hem equivocat, hem ferit algú i que 
a vegades ens cobrim el rostre per plorar. M’agradaria que sentíssim de nou la 
presència de Déu que se’ns acosta i ens diu: «Aixeca’t. No tinguis por. Jo no et 
condemno». Estem acabant el temps de Quaresma. Acabem d’aprofitar-lo per 
redescobrir aquest amor immens amb el qual Déu ens mira i aquestes mans 
obertes amb les que ens abraça. Quina sort que tenim de tenir aquest Déu.
Una forta abraçada a tothom. Prego per vosaltres, pregueu també per mi.
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LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Dn 13, 1- 62

Hauré de morir sense             
haver fet res d’això

· Salm responsorial
Sl 22

R. Ni quan passo per barrancs 
tenebrosos no tinc por de res, 

perquè us tinc vora meu

·  Vers abans de l’evangeli
Ez 33, 11

Diu el Senyor: “No em complau 
la mort del pecador, sinó que 
es converteixi i que visqui”

· Evangeli
Jn 8, 1-11

Aquell de vosaltres que no 
tingui cap pecat, que comenci   

a tirar pedres

SANTORAL

Santa Gladis                             
Sant Joan Clímac                      

Sant Quirí                                              
Sant Segon                            

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Carme i Pepita Tàpias Xamaní

- Agraïment:
Als responsables i al personal 
de les residències de gent gran 

dels nostres municipis


