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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, avui celebrem la Mare de Déu de Fàtima. Una festa 
ben bonica i entranyable que ens transporta a un dels grans santuaris 
marians del món, allí on l’any 1917, a la Cova de Iria, la Mare de Déu es va 
aparèixer a tres pastors. Una vegada més, en aquest mes de maig, posem a 
Maria com a protagonista. I m’ha semblat bonic compartir amb vosaltres un 
fragment d’un escrit que va fer nostre fra Jacint Duran, caputxí, i que es 
titula: «El sí només és real si és fill de la llibertat». Ens diu: «La realitat de 
l’Anunciació a Maria es fa en un poblet que quasi no surt al mapa: Natzaret; 
en una casa senzilla, com totes; i al si d’una noia. No hi ha testimonis, només 
Maria. No hi ha l’opinió pública, no hi ha espectadors, no hi ha audiència... hi 
ha Maria sola, en una casa d’un poble marginal. És així com Déu es comu-
nica. Més encara, podríem dir que allò que va passar en aquella caseta petita, 
i a Maria sola, és el gran ressò del silenci de Déu en els segles. Déu tenia una 
raó per la qual crear totes les coses. I quina és aquesta raó en Maria? Doncs 
Maria és la tota santa, la Immaculada per poder dir un sí total i veritable a 
Déu. Per què? Perquè és la dona lliure, la que pot donar el seu sí sense obra 
de coacció, sense ser fruit de cap pressió, un sí nítid. És la Immaculada. I és 
aquesta llibertat la que Maria ens vol regalar a través del gran do que és 
Jesús. Jesús és el qui camina per camins de llibertat, que allibera profun-
dament el nostre cor, que deixa d’estar subjecte a les opinions dels altres, 
per molt nombroses que siguin, i és capaç, com Maria, de deixar-se inter-
pel·lar pel Pare i dir un sí lliure que obri la possibilitat de la vida, i vida 
divina». I res més germans, com sempre ens quedem amb ganes d’escoltar a 
fra Cinto, però ja que no el podem escoltar, almenys gaudim del gust de 
llegir-lo. I fem-nos una pregunta: Per què no aprofitem avui per veure quin ha 
estat el nostre sí a Déu?

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 15, 1- 8)
Jesús digué als seus deixebles: «Jo soc el cep veritable, i el meu Pare és el 
vinyater. Qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi, no 
podríeu fer res. Si us quedeu en mi, i el que jo us he dit queda en vosaltres, 
podreu demanar tot el que desitgeu, i ho tindreu. La glòria del meu Pare és 
que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus». 

COMENTARI
Avui m’agradaria posar l’accent a l’última frase: «La gloria del meu Pare és 
que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus». I és important 
aquesta frase perquè una vegada més el nostre Déu es fa Déu per als altres. 
Sí. Perquè la glòria que ell vol no és que ens passem el dia fent-ne grans 
lloances, sinó que les nostres vides mostrin que Ell és el centre de les nos-
tres vides. No vol que en fem d’Ell un Déu extern de qui ens en recordem 
en moments determinats del dia, sinó que vol ser el centre del nostre dia a 
dia. Vol que siguem conscients que la veritable vida es troba esdevenint un 
veritable deixeble i donant els fruits de Déu, no els nostres. Quan medito 
això sempre em queda una pregunta final: He entès realment que Déu 
només espera de mi que doni els fruits que ell ha plantat? És així de fàcil 
viure. És així de difícil. Fàcil perquè només s’ha de fer la voluntat de Déu. 
Difícil, perquè només volem fer la nostra voluntat.

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 15, 1-6

Decidiren que pugessin                
a Jerusalem a tractar        

d’aquesta qüestió

· Salm responsorial
Sl 121

R.  Anem amb alegria                    
a la casa del Senyor

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 15, 4a.5b 

Estigueu en mi i jo en           
vosaltres –diu el Senyor–.         

Qui està en mi dona molt fruit.

· Evangeli
Jn 15, 1- 8

Jo soc el cep veritable,                 
i el meu Pare és el vinyater

SANTORAL

Mare de Déu de Fàtima
Sant Pere Regalat

Sant Miquel de Garikoitz
Santa Glicèria de Trajanòpolis

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Andreu Guri i Sala

- Preguem junts:
Per les famílies que pateixen 

necessitats a causa de la 
pandèmia que ens afecta
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