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

UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, ahir vam celebrar la diada de la bandereta a Arenys 
de Mar i podeu veure el vídeo que us enviem amb les imatges de la benedicció i 
hissada i el poema de Frederic Soler (Pitarra) que es va publicar el 15 de juliol 
del 1894 a La Costa de Llevant. Des del Consell Pastoral, ens hagués agradat 
donar més rellevància a aquesta festa, però el Coronavirus ens ha frenat una 
mica; en tot cas tenim l’esperança de fer una festa reeixida l’any que ve. I no 
només per donar més renom a aquesta festa, sinó amb la idea d’anar 
recuperant aquestes tradicions, tan  nostrades, i que ens feien únics i irrepe-
tibles. No vull pas criticar la globalització, però tampoc vull deixar que es perdi 
el particular, perquè cada poble ha expressat la fe d’una manera diferent i no ho 
podem perdre. Ens cal tenir un cert orgull del que som i del que foren els 
nostres avantpassats i recuperar les múltiples representacions de pietat popular 
que van construir-nos com a poble i com a país. Que caldrà purificar-les i que 
caldrà adaptar-les, és segur, però el primer que ens cal fer és recuperar-les per 
veure què era allò de genial que contenien. Descobrir perquè van néixer i què 
ens volien transmetre.
El mateix Papa Francesc a Evangelii Gaudium (núm. 69) escriu: «És imperiosa la 
necessitat d’evangelitzar les cultures per inculturar l’Evangeli. En els països de 
tradició catòlica es tractarà d’acompanyar, cuidar i enfortir la riquesa que ja 
existeix. És cert que necessitarem purificació i maduració, però la pietat popu-
lar és el millor punt de partença».
Compteu, doncs, benvolguts parroquians, que intentarem fer que les nostres 
festes patronals, vots de pobles, setmanes santes, banderetes, corpus, etc. tornin 
a lluir com s’ho mereix la fe d’un poble que està viu i que vol tornar a ser un 
motor transformador de la nostra societat, bo i posant de nou a Déu al centre 
de les nostres vides.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 10, 11-18)
En aquell temps, Jesús parlà així: «Jo soc el bon pastor. El bon pastor dona la 
vida per les seves ovelles. El qui no és pastor, sinó que treballa només a jornal, 
quan veu venir el llop, fuig i abandona les ovelles, perquè no són seves. És que 
ell només treballa pel jornal i tant se li’n dona, de les ovelles. Llavors el llop les 
destrossa o les dispersa. Jo soc el bon pastor. Tal com el Pare em coneix i jo 
conec el Pare, jo reconec les meves ovelles, i elles em reconeixen a mi, i dono la 
vida per elles. 

COMENTARI
L’evangeli d’avui és la continuació de l’evangeli que llegíem ahir diumenge, i que 
ja vaig comentar llargament. Per això m’agradaria posar l’accent avui sobre el 
successor de Pere a qui Jesús institueix com a Pastor: «Pere, m’estimes? Pastura 
les meves ovelles» i demanar de pregar pel Papa Francesc, el nostre Pastor, en 
uns moments ben difícils, i pel Papa Benet que continua pregant incansablement 
per nosaltres. Justament el Papa Benet, el dia que iniciava el seu ministeri petrí 
com a bisbe de Roma ens deia: «Una de les característiques fonamentals del 
pastor ha de ser estimar els homes que li han estat confiats, tal com Crist 
estima, perquè està al seu servei. Pasturar vol dir estimar, i estimar vol dir 
també estar disposats a sofrir. Estimar vol dir donar el bé veritable a les 
ovelles, l’aliment de la veritat de Déu, de la paraula de Déu; l’aliment de la seva 
presència, que Ell ens dóna en el Santíssim Sagrament. Estimats amics, en aquest 
moment només puc dir: pregueu per mi, perquè aprengui a estimar cada vegada 
més el Senyor; perquè aprengui a estimar cada vegada més el seu ramat, a 
vosaltres, la Santa Església, a cada un de vosaltres, tant personalment com 
comunitària. I pregueu per mi, perquè, per por, no fugi davant dels llops. Que 
sigui el Senyor qui ens guiï i nosaltres aprenguem a guiar-nos els uns als altres».

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 11, 1-18

Pel que veiem, Déu ha fet 
també als pagans la gràcia          

de poder-se convertir                  
i d’obtenir la vida

· Salm responsorial
Sl 41

R. Tot jo tinc set de Déu,           
del Déu que m’és vida

· Evangeli
Jn 10, 11-18

El bon pastor dona la vida        
per les seves ovelles

SANTORAL

Sant Silvà
Sant Gotard

Sant Pelegrí Laziosi
Sant Florià

Santa Antonina 

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Pels difunts de coronavirus        
de les nostres parròquies

- Agraïment:
A les persones consagrades,          

a les comunitats de                  
vida contemplativa,                         

i als sacerdots i diaques
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