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

UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, avui festa de la Mare de Déu de Montserrat, 
compartim una part de l’entrevista que han fet al P. Josep M. Soler, abat de 
Montserrat, per ajudar-nos a viure aquesta solemnitat:
«Ens sentim solidaris de tots aquells que no podran venir en  un dia tan 
significatiu  i tan especial, en una situació històrica, on no hi podrà haver poble, 
però com a comunitat orant volem donar una paraula d’esperança a la llum de 
l’evangeli. Un missatge que ens diu que davant de les dificultats, davant del 
sofriment, amb la força del Crist ressuscitat, podrem capgirar aquesta situació, 
com ho va fer-ho Jesús amb la seva resurrecció. Hem de vigilar de no tenir una 
mirada massa curta de la realitat, com va passar a aquells deixebles, pels quals 
tot s’acabava amb el sepulcre buit, i els va sorprendre la resurrecció. Cal veure 
aquesta dimensió més àmplia de l’existència humana. Per això Jesús també va dir 
a Pere: “Ara no entens el que vius, però més tard ho entendràs”. També ens 
passa a nosaltres que vivim aquests moments sense acabar d’entendre el que 
ens ha passat, però hem de saber-ho il·luminar amb la llum de l’evangeli i per 
això Montserrat continuarà essent un far de pregària i de veneració a la Mare de 
Déu. En aquests moments pregant per tanta gent d’església que estan al servei 
dels qui més pateixen a causa d’aquesta pandèmia, que són molt més dels qui es 
veuen, perquè no ho fan per ser reconeguts pels homes, sinó per Déu i per 
aquells a qui hem donat la mà quan més ho necessitaven.
També podríem aprofitar aquest temps de confinament per descobrir el monjo 
que portem en el nostre cor i aprendre de la vida monàstica. Una vida que ens 
ha d’ajudar a fer un treball personal de la pacificació interior, de creixement en 
la vida de fe, de compartir la vida amb els altres fins i tot a nivell d’economia, 
posant-ho tot en comú i redescobrir l’acolliment i l’escolta de l’altre.
Mare de Déu de Montserrat, us demano que ajudeu i doneu confort als malalts, 
que ajudeu i doneu força a les persones que els atenen, que ajudeu i doneu 
intel·ligència als investigadors i que tot això ens serveixi per ser més bones 
persones i descobrir més al vostre fill Jesucrist».

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Lc 1, 39-47)
Per aquells dies, Maria se n’anà decididament a la muntanya, a la província de 
Judà, entrà a la casa de Zacaries i saludà Elisabet. Elisabet, plena de l’Esperit Sant, 
cridà amb totes les seves forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és beneït 
el fruit de les teves entranyes. Qui soc jo perquè la mare del meu Senyor vingui 
a visitar-me? Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es 
complirà». Maria digué: «La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit 
celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa».

COMENTARI
Subratllar tres punts per meditar avui:
1. La decisió de Maria per anar a ajudar la seva cosina. S’oblida completament de 
les seves dificultats i es posa al servei de l’altre.
2. La humilitat d’Elisabet, que es pregunta: Qui sóc jo perquè em vinguis a visitar? 
Sentir-se petit i viure-ho tot com un regal.
3. Feliç tu que has cregut! Que bonic! Enlloc de mirar els esforços que em 
comporta la meva fe, em meravello de la fe dels altres amb una mirada plena 
d’amor.
I perquè Maria va viure aquests tres punts, perquè era tot servei, perquè esti-
mava i estava envoltada de persones que estimaven, i perquè era una persona 
feliç amb la seva fe, el Senyor va poder fer meravelles amb ella.
Mirem què ens cal canviar a nosaltres per fer possible, també, que Déu pugui fer 
meravelles a través nostre o a través de les persones que ens envolten, i puguem 
repetir amb Maria: “La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra 
Déu que em salva”.

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 1, 12-14

Tots, unànimement, assistien a 
les hores de pregària amb 

Maria, la mare de Jesús

· Salm responsorial
Sl 86

R. El Senyor té el palau                 
a la muntanya santa

· Lectura segona
Ef 1, 3-6. 11-12 

Déu ens elegí en Crist          
abans de crear el món

· Evangeli
Lc 1, 39-47

Feliç tu que has cregut

SANTORAL

Mare de Déu de Montserrat, 
patrona de Catalunya

Sant Toribi de Mogrovejo

Santa Zita 

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Montserrat Cot

Confrares difunts                      
de Montserrat

- Agraïment:
Als qui aquests dies fan tasques 

de voluntariat a favor dels 
altres, especialment els joves 
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