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

UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, dimarts passat us comentava la importància que va 
tenir per aquelles primeres comunitats el fet d’instituir els diaques per poder 
respondre a les necessitats que vivien. El diaconat, que durant molt de temps 
ha estat com un pas previ del sacerdoci, s’ha anat valorant en aquests últims 
anys, redescobrint la figura dels diaques permanents, que són homes casats o 
solters que reben el sagrament del diaconat. Això ha passat també al nostre 
bisbat de Girona, on el nostre bisbe hi ha donat cada cop més importància i 
comptem ja amb un bon nombre de diaques permanents. Però, qui són 
realment els diaques i què fan? Algun dia en podrem fer una catequesi, però 
avui m’agradaria només fer-vos arribar les paraules que la setmana passada el 
Sant Pare va dedicar als diaques: «Els diaques no són sacerdots de segona 
categoria. Formen part del clergat i viuen la seva vocació en família i amb la 
família. Estan dedicats al servei dels pobres que porten en si mateixos el rostre 
del Crist sofrent. Són els guardians del servei a l’Església. Preguem perquè els 
diaques fidels al servei de la paraula i dels pobres siguin un signe vivificant per 
a tota l’Església».
No seria un bon moment també, perquè a més dels nois i noies joves que han 
de respondre a una vocació de per vida, alguns dels homes casats del nostre 
poble, cristians convençuts, bons pares de família, es plantegessin si ells també 
no podrien fer un pas més en el servei, un pas més en el diaconat? No seria el 
moment perquè moltes de les persones que veníeu cada diumenge a missa us 
plantegéssiu, i a partir d’ara què? Quina serà la meva implicació en la comu-
nitat? Què faré jo per fer possibles les celebracions en aquest moment?
Som-hi! Perquè tenim molta feina per fer.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 15, 9-17)
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo us estimo tal com el Pare 
m’estima. Manteniu-vos en l’amor que us tinc. Us he dit tot això perquè 
tingueu l’alegria que jo tinc, una alegria ben plena. El meu manament és que us 
estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més 
gran que el qui dona la vida pels seus amics. Ja no us dic servents, perquè el 
servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet 
saber tot allò que he sentit del meu Pare. No sou vosaltres, els qui m’heu 
escollit. Soc jo qui us he escollit per confiar-vos la missió d’anar pertot arreu i 
donar fruit, un fruit que durarà per sempre. I el Pare us concedirà tot allò que 
demanareu en nom meu.  Això us mano: que us estimeu els uns als altres». 

COMENTARI
Avui celebrem també la festa de Sant Maties, l’apòstol que va substituir a Judes 
després de la mort de Jesús, per completar de nou el número de dotze, i que 
obria la porta al fet que es poguessin integrar apòstols que no haguessin estat 
triats directament durant la vida de Jesús. Un deixeble que havia de tenir clar, 
segons aquest evangeli, almenys tres coses:
1. Us he escollit per confiar-vos una missió. I quina missió? Cadascú ha de des-
cobrir la seva, però la principal és la de predicar el seu missatge arreu del món.
2. Un deixeble que s’ha d’entendre des de la clau de lectura de l’amistat. Jesús 
té molt clar que nosaltres no som els seus servidors, sinó els seus amics.
3. Prendre consciència que la crida de Jesús és gratuïta: “No sou vosaltres els 
qui m’heu escollit. Sóc jo qui us he escollit”.
Som-hi doncs, i mirem si vivim el nostre ser deixeble del Crist des d’aquesta 
triple dimensió: la missió, l’amistat i la gratuïtat de la vocació.

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 1, 15-17. 20-26 

Sortí elegit Maties, que 
completà el nombre dels dotze

· Salm responsorial
Sl 112

R. El Senyor l’asseu entre els 
poderosos del seu poble

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 15, 16

Soc jo qui us he escollit del 
món per confiar-vos la missió 
d’anar pertot arreu i donar 

fruit, i el vostre fruit perdurarà

· Evangeli
Jn 15, 9-17

Jo us estimo tal com el Pare 
m’estima. Manteniu-vos en 

l’amor que us tinc.

SANTORAL

Sant Maties, apòstol
Santa Gemma Galgani
Mare de Déu de l’Alba

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Montserrat Lladó

- Preguem junts:
Per tota la gent que avui ajuda,  

i també pensa en el demà        
per ajudar-nos a tots
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