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

UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, demà començarem la Setmana Santa amb el Diumenge 
de Rams. Com molt bé sabeu, esteu tots convidats a seguir la benedicció, a les 
10.45 h, per les nostres ràdios d’Arenys de Munt (107.0 FM) i d’Arenys de Mar 
(91.2 FM), amb les palmes i palmons que haureu dibuixat, pintat o construït. 
També demà rebreu tot el programa de la Setmana Santa d’enguany amb les 
diferents celebracions que viurem junts en aquest confinament que, com us deia, 
ens separa físicament però ens uneix espiritualment més que mai. I justament, 
per tenir un record d’aquesta unió i del fet de viure junts una Setmana Santa 
diferent, des d’algunes revistes locals els hi ha semblat bé que compartíssim les 
fotografies de les nostres celebracions de Setmana Santa i així, després, penjar-les 
en línia, fer-ne un reportatge, i també, per part nostra, per publicar-les en aquest 
butlletí parroquial. Per això us convidem a enviar-nos alguna fotografia que fareu 
tot celebrant aquests dies en família o sols, però amb algun signe de la Setmana 
Santa que haureu posat a casa, i enviar-nos-les al nostre correu electrònic, 
perquè puguem fer-ne una tria i deixar constància a les generacions que ens 
seguiran que, un any, la Setmana Santa als dos Arenys, es va viure d’una manera 
diferent. Perquè no haurem d’oblidar mai els moments viscuts. Com diria Sant 
Joan Pau II a Novo Millenio Ineunte: «Remarem mar endins recordant amb gratitud 
el passat, vivint amb passió el present i obrint-nos amb confiança al futur. Amb 
confiança, sense por». Perquè tot i que ara estem patint aquest present tant difí-
cil, quan ja sigui passat, segurament haurem d’aprendre a mirar-lo amb gratitud, 
perquè tot i el dolor que ens haurà fet viure, espero que, almenys, podrem dir 
que ens va servir per poder canviar el rumb que havia pres la nostra humanitat.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 11, 45-56)
«En aquell temps, molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veieren el 
que va fer Jesús cregueren en ell. Però alguns anaren a contar als fariseus el que 
Jesús havia fet. Els grans sacerdots i els fariseus convocaren el consell del sanedrí i 
preguntaven: «Què podríem fer? Aquest home fa massa miracles. Si el deixem 
estar, tothom creurà en ell, i vindran els romans a destruir el lloc sant i tot el 
nostre poble». Un d’ells, Caifàs, que aquell any era el gran sacerdot, els digué: «No 
hi enteneu res, vosaltres. No se us acut que val més que mori un sol home per 
tots, abans que no desaparegui tot el nostre poble!» De fet, Jesús havia de morir 
pel seu poble i també per aplegar tots junts els fills de Déu dispersos. Per això 
aquell dia acordaren que el matarien». 

COMENTARI
Avui, en aquest fragment de l’evangeli situat just abans del diumenge de Rams, 
l’evangelista Joan ens explica aquesta reunió del Sanedrí que, amb termes actuals, 
podríem dir que es tractava d’una reunió de crisi. Una crisi provocada per Jesús. I 
per què? Doncs, perquè, segons aquells governants, Jesús feia masses miracles. O 
sigui, Jesús feia massa el bé. Era massa bo! Com és possible això? Perquè aquella 
gent del sanedrí havien prioritzat els seus interessos personals al bé de la pobla-
ció. No us sona això? I llavors comencen a discutir. I el que és interessant és que 
aquesta discussió no els porta a una reflexió sobre el que ells han fet malament, 
sinó de veure com poden fer canviar a Jesús. ¿Quantes vegades no ens ha passat 
que davant algú que qüestiona les nostres decisions, les nostres maneres de 
viure, el nostre sistema, enlloc d’escoltar-lo i veure quina part té de raó, li 
neguem la paraula? O pitjor encara, el que fan els membres del sanedrí. Li neguen 
la vida: «Val més que mori un sol home per tots». Que trist! L’hem d’eliminar 
perquè és massa bo. L’hem d’eliminar perquè per culpa seva podem perdre la 
nostra manera de viure. L’hem d’eliminar, senzillament, perquè no pensa com 
nosaltres. I el que no es podien imaginar és que, prenent aquella decisió, estaven 
canviant la història de la humanitat. Van permetre que un home morís per tots. I 
fent-ho, ens va dur la salvació. Ja ho veus, Caifàs. Al final, qui va guanyar, fou Jesús. 
Rebem-lo demà com es mereix.  Amb les palmes a les mans!
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LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ez 37, 21-28

En faré un sol poble

· Salm responsorial
Jr 31

R. El Senyor ens guardarà, com 
un pastor guarda el seu ramat

·  Vers abans de l’evangeli
Ez 18, 31

Llenceu lluny de vosaltres totes 
les infidelitats que us aparten 

de mi –diu el Senyor–, i feu-vos 
un cor nou i un esperit nou

· Evangeli
Jn 11, 45-56

Jesús havia d’aplegar tots           
els fills de Déu dispersos

SANTORAL

Sant Benet de Palerm             
Sant Francesc Marto              

Sant Plató, abat 

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Manel Garriga                     

Emília Coll

- Agraïment:
Als transportistes, als transi-
taris, als col·lectius del món       

de la logística, als treballadors 
de botigues i supermercats,       
als repartidors a domicili...


