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

UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, comencem aquesta última setmana del nostre full de 
confinament perquè a partir d’ara ja ens podrem anar saludant en les 
celebracions de les parròquies i en el despatx parroquial, però ens escriurem 
encara alguns dies d’aquesta setmana per donar diferents orientacions per a les 
nostres celebracions en la mesura que anem veient com van.
El diumenge a l’homilia us comentava la importància del testimoni. Així, vèiem 
com la lectura de Sant Pere ens deia: «Estigueu sempre a punt per donar una 
resposta a tothom qui us demani la raó de l’esperança que teniu»; o sigui, 
formeu-vos en la vostra fe i sigueu persones d’oració perquè si teniu el cor ple 
de Déu d’això parlarà la vostra boca. I quan la gent us preguntarà: “I tu, perquè 
estimes?”. Tu només podràs dir: “És que podria fer una altra cosa, si soc segui-
dor d’un Déu que és Amor?”. I continua la carta de Sant Pere: «Però feu-ho 
serenament i amb respecte». I aquest també seria un punt important. Quan 
perdem la serenitat, quan volem imposar els nostres arguments amb crits i amb 
males paraules, quan perdem el respecte a l’altre que és sagrat, ja no importa si 
tenim o no raó, perquè el que expliquem ja no serveix absolutament per a res.
Mireu, una de les comunitats que millor van entendre aquest sentit d’oració i 
de diàleg enmig del nostre món va ser la comunitat de Taizé. Us convido a 
descobrir-la, perquè ells van néixer per ser un punt d’unió entre tots els cris-
tians en un moment on Europa només buscava la divisió. Quanta feina que els 
queda encara per realitzar. Avui trobareu adjunta la pregària que ha preparat el 
grup de Taizé de la parròquia d’Arenys de Munt i que es duu a terme cada 
tercer dilluns de mes, però la farem cadascú a casa seva, sentint-nos units per la 
comunió de la nostra fe i de la nostra pregària.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 15,26-16,4)
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Quan vindrà el Defensor que jo 
us enviaré quan seré amb el Pare, l’Esperit de la veritat que prové del Pare, 
donarà testimoni de mi. I vosaltres, que sou amb mi des del principi, també en 
donareu testimoni. Us dic això perquè no tinguéssiu un desengany. Us exclou-
ran de les sinagogues. Més encara: ve el moment que els qui us matin es pen-
saran fer un homenatge a Déu. Tot això ho faran perquè no han conegut ni el 
Pare ni a mi. Us ho dic perquè, quan arribi l’hora, recordeu que jo us ho havia 
predit». 

COMENTARI
Com que avui parlem de Taizé, m’ha semblat bonic recordar que justament el 
seu fundador, el germà Roger, fou assassinat mentre acollia als peregrins. Fra 
Alois, que el va succeir, escrivia: «La tarda de la seva mort, el 16 d’agost, el 
germà Roger va cridar a un germà de la comunitat i li va dir: “Escriu bé 
aquestes paraules!”. Va fer un llarg silenci, mentre buscava la millor manera de 
formular el seu pensament i va començar dient: «En la mesura en què la nostra 
comunitat cregui en la família humana, que cregui en les possibilitats d’eixam-
plar...”. I aquí es va aturar. El cansament li impedia acabar la frase. Però en 
aquestes paraules es trobava tota la passió que l’habitava, fins i tot en aquells 
moments. Què volia dir amb aquest “eixamplar”? Probablement volia dir que 
calia fer tot el possible perquè sigui més perceptible a cada un de nosaltres 
l’amor que Déu té per a tots els ésser humans, sense cap mena d’excepció, per 
a tots els pobles. Només es tracta, en aquesta vida, de prendre l’humil com-
promís de servir als altres per amor a Déu».
I què més em cal afegir? Doncs, ben res. Perquè quan l’hora de fra Roger va 
arribar, de la seva boca només en va sortir un desig. Que els homes entenguin 
que Déu només vol estimar i perdonar, fins i tot a aquell que apunyalant-lo, li 
treia la vida. Pensem-hi.

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 16, 11-15 

El Senyor obrí el cor de Lídia 
perquè fes cas del que deia Pau

· Salm responsorial
Sl 149

R.  El Senyor estima                     
el seu poble

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 15, 26.27 

L’Esperit de la veritat donarà 
testimoni de mi, i vosaltres 

també en donareu testimoni 

· Evangeli
Jn 15, 26-16,4

Us ho dic perquè,                  
quan arribi l’hora, recordeu  
que jo us ho havia predit

SANTORAL

Sant Joan I, papa i màrtir
Sant Pròsper de Tarragona

Sant Fèlix de Cantalice, caputxí 

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Pels difunts de coronavirus        
de les nostres parròquies

- Preguem junts:
Per les famílies, perquè hi creixi 

l’Esperit del Senyor, l’esperit 
d’amor, de respecte, de llibertat 

1 8  M A I G  2 0 2 0  -  D I L L U N S  V I  D E  P A S Q U A  /  A  -  N Ú M .  5 3


