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L'Advent de Sant Lluc
Amb el primer diumenge d’Advent obrim una nova dimensió a la litúrgia. Les lectures del cicle C amb què comencem aquest temps sagrat tenen el caràcter de profecia
messiànica, amb l’absència d’Isaïes en aquest cicle (molt
present en els altres dos) i amb protagonisme de l’evangelista Lluc.
Sant Lluc té una teologia molt desenvolupada sobre el Precursor, i amb el seu Evangeli ens fa l’Advent més «marià»:
ens parla de la Mare de Déu més que els altres evangelistes.
Els temes evangèlics dels diumenges d’Advent estan ben
definits en els leccionaris dominicals: el primer diumenge
accentua l’espera del Senyor en la vigilància; els diumenges segon i tercer estan centrats en la persona i el misteNúm.3.604 - Any 69

ri del Precursor i el quart diumenge pertany al cicle dels
evangelis de la infància, abans del naixement de Jesús.
Una altra característica de l’Advent del cicle C és la «teologia de les ciutats»: Jerusalem i Betlem. Ambdues són imatge de la universalitat del poble de Déu, format d’entre tots
els pobles i cridat a la unitat escatològica.
Examinant la litúrgia de la Paraula i els textos eucològics de
l’Eucaristia, podem distingir tres blocs: una mirada al passat, on s’anuncien grans oracles ja realitzats; una vivència
del present, potenciat per un ric passat; i una actitud d’esperança, motivada i fonamentada també pel passat. Enguany
l’Advent estarà marcat per l’inici de l’Any Jubilar de la Misericòrdia, un temps de gràcia per a acostar-nos més al Senyor.
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«Aquells dies, aquells temps, faré néixer
a David un plançó bo»
Diumenge I d’advent / Cicle C
Lectura del llibre de Jeremies
«Vindran dies, diu l’oracle del Senyor, que compliré aquella promesa que tinc feta a la casa d’Israel i a la de Judà.
Aquells dies, aquells temps, faré néixer a David un plançó bo, que es comportarà en el país amb justícia i bondat.
Aquells dies serà salvat el país de Judà i viurà confiada la
ciutat de Jerusalem. I a ell l’anomenaran: El-Senyor-és-elnostre-bé.»
(33,14-16)
Salm responsorial
A vós elevo la meva ànima, Senyor.
(Salm 24)
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de
Tessalònica
Germans, que el Senyor faci créixer fins a vessar l’amor
que us teniu els uns als altres i a tothom, tal com nosaltres
també us estimem. Que ell refermi els vostres cors perquè
siguin sants i nets de culpa davant Déu, el nostre Pare, el
dia que Jesús, el nostre Senyor, vindrà amb els seus sants.
Amén.
I ara, germans, volem fer-vos una exhortació i un prec en
Jesús, el Senyor. Vosaltres vau rebre el nostre ensenyament sobre la manera de comportar-vos i d’agradar a Déu;
ja ho feu, però us demano que avanceu encara més. Ja sabeu
els preceptes que us vam donar de part de Jesús, el Senyor.
(3,12.4,2)
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, deia Jesús als deixebles: «Hi haurà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. A la terra, les nacions
viuran amb l’ai al cor, esverades pels bramuls de la mar embravida. La gent perdrà l’alè de por, pensant en els desastres que sobrevindran arreu del món, perquè fins l’estelada del cel trontollarà. Llavors veuran venir el Fill de l’home
sobre un núvol, amb poder i amb una gran majestat. Quan
tot això comenci a succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt
aviat sereu alliberats.
»Estigueu atents sobre vosaltres: Que l’excés de menjar i
beure o la preocupació dels negocis no afeixugués el vostre
cor i us trobéssiu a sobre aquell dia de cop i volta, perquè
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vindrà, segur com un llaç, per a tothom, sigui on sigui de
la terra. Estigueu alerta pregant en tota ocasió i demanant
que pugueu sortir-vos-en, de tot això que ha de succeir, i us
pugueu mantenir drets davant el Fill de l’home.»
(21,25-28.34-36)

«Estigueu atents
sobre vosaltres:
que l'excés de
menjar i beure o
la preocupació
dels negocis no
afeixugués el vostre
cor i us trobéssiu a
sobre aquell dia de
cop i volta, perquè
vindrà, segur com un
llaç, per a tothom»
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Agenda

La vida és espera!

Lit. hores: Setmana I

Raniero Cantalamessa, ofmcap
La tardor és el temps ideal per a meditar sobre els temes humans. Tenim davant
nostre l'espectacle anual de les fulles que cauen dels arbres. Des de sempre s'ha vist
en aquest fet una imatge del destí humà. Una generació ve, una generació marxa...
Aquest és el nostre destí? Més miserable que el dels arbres? L'arbre, després de perdre les fulles, amb la primavera torna a florir; l'home, en canvi, una vegada que ha caigut a terra, ja no veu al llum. Almenys, no la llum d'aquest món... Les lectures del diumenge ens ajuden a donar una resposta a la més angoixant i humana de les qüestions.
Amb el primer diumenge d'Advent comença un nou any litúrgic. L'Evangeli que ens
acompanyarà en el curs d'aquest any, cicle C, és el de Lluc. L'Església aprofita l'ocasió d'aquests moments forts, de pas, d'un any a l'altre, d'una estació a una altra, per
a convidar-nos a aturar-nos un instant, a observar el nostre rumb, a plantejar-nos
les preguntes que expliquen: «Qui som? D'on venim? I sobretot, on anem?»
Les lectures d'avui tenen tots els els verbs en futur. Jeremies ens diu: «Mireu que
vénen dies, diu, l'oracle del Senyor...» A aquesta espera, realitzada amb la vinguda
del Messies, el passatge evangèlic li dóna un horitzó o contingut nou, que és la
tornada gloriosa de Crist al final dels temps. «Veuran venir el Fill de l'home en un
núvol amb gran poder i glòria.» Són tons i imatges apocalíptics, de catàstrofe. No
obstant això, es tracta d'un missatge de consol i d'esperança. Ens diuen que no estem caminant cap a un buit i un silenci eterns, sinó cap a una trobada, la trobada
amb aquell qui ens ha creat i que ens estima més que un pare i una mare.

1 dimarts
—Sant Eloi, bisbe (580-660)
Isaïes 11,1-10 / Salm 71 /
Lluc 10,21-24
2 dimecres
—Santa Bibiana, màrtir (s.IV)
Isaïes 25,6-10a / Salm 22 /
Mateu 15,29-37
3 dijous
—Sant Francesc Xavier, prevere
jesuïta (1506-1552)
Isaïes 26,1-6 / Salm 117 /
Mateu 7,21.24-27
4 divendres
—Sant Joan Damascè, doctor
(ss.VII-VIII)
Isaïes 29,17-24 / Salm 26 /
Mateu 9,27-31

La imatge

Crist el jutge (1447). Fra Angelico. Capella de San Brizio, Duomo,
Orvieto.
Ens preparem per al Nadal tenint
en compte que el qui va néixer a
Betlem ve encara a les nostres vides i ha de tornar a la fi dels temps.
Com és típic en el gènere apocalíptic, se’ns presenta la vinguda de
Jesucrist evoltada de fets que fan
viure amb l’ai al cor. En contrast,
però, s’anuncia als creients que
serem alliberats. Missatge, doncs,
d’esperança i d’alliberació.
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30 dilluns
—Sant Andreu, apòstol (s.I)
Romans 10,9-18 / Salm 18 /
Mateu 4,18-22

5 dissabte
—Sant Sabas, abat (439-532)
—Sant Maür, màrtir († 283)
Isaïes 30,19-21.23-26 / Salm 146 /
Mateu 9,35-10,1.6-8
6 diumenge II d’Advent / Cicle C
—Sant Nicolau, bisbe (ss.III-IV)
—Sant Pere Pasqual, màrtir
(1227-1300)
Baruc 5,1-9 / Salm 125 / Filipencs
1,4-6.8-11 / Lluc 3,1-6
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Recordem el projecte
«L’Esglésiaquesurt»
Vanessa Mangas
A qui ens dirigim?
L’Esglésiaquesurt és un grup de voluntaris de diferents parròquies de
la diòcesi que sentim i creiem que és
necessari testimoniar la fe en Jesús i
alhora podem i volem oferir-nos per
a dur a terme aquest servei a la nostra parròquia. L’Esglésiaquesurt vol
dirigir-se a totes aquelles persones
que passen per moments de dificultats materials i espirituals. Moments
o situacions que un no pot resoldre,
no sap què fer o com ha d’actuar, situacions d’indefensió, persones que
no poden o no volen compartir el seu
neguit amb els seus familiars o amics
per no preocupar, per no angoixar.
Situacions de drogodependències
per part d’un fill, parella o cònjuge,
de maltractaments, de dificultats
en el matrimoni, de malalties, de
dol, d’avortament, de fe, de diners,
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d’atur... Davant aquestes situacions,
l’Esglésiaquesurt vol oferir aquelles
«orelles» per a poder escoltar sense
presses, sense prejudicis, de manera
confidencial totes aquelles persones
que se’ns apropen i, si ens és possible,
poder-les ajudar a afrontar la seva situació. Escoltarem i acompanyarem
la persona en aquest moment de dificultat personal fent palès el nostre
punt de vista cristià i manifestant
com afrontaríem nosaltres aquesta
situació. Aquest escoltar serà la prioritat durant les trobades amb les
persones i, si convé i ens és possible,
derivarem els casos en els quals cal
resoldre aspectes més materials a les
entitats corresponents.
Per què ho fem?
Perquè ens sentim cridats a fer un
servei a la comunitat parroquial i com
a part de la comunitat cristiana no podem quedar-nos sense fer res davant
les dificultats que passen els nostres
veïns. La Providència ha volgut que
aquesta iniciativa, malgrat que es
gestava des de fa més d’un any i mig,
coincideixi en el seu inici amb l’Any
Sant de la Misericòrdia. Esdevé així
una de les activitats principals de la
diòcesi en aquest Any Jubilar i, alhora,
ofereix als voluntaris l’oportunitat de
realitzar el seu acompanyament amb
unes entranyes de misericòrdia especials. Amb aquest «ingredient», de
ben segur que el voluntariat se sentirà encara més cridat a acollir, escoltar,
proclamar i proposar a l’estil de Jesús.
Tal com ens ha dit en alguna ocasió el
Sant Pare, hem d’anar «del passiu esperar a l’actiu anar».

Necrològica

Mn. Joan Ballarà
i Serra

El dia 11 de novembre va morir
Mn. Joan Ballarà i Serra. Havia
nascut a Cardona el dia 11 de
novembre de 1930.
Va cursar els estudis eclesiàstics
al Seminari de Solsona i fou ordenat prevere el dia 19 de juliol de
1953. L’any següent se’n va anar a
estudiar teologia a Salamanca.
Els seus destins i càrrecs foren:
l’any 1954, coadjutor de Mollerussa; en 1955, coadjutor de
Cervera; regent de Castelladral;
en 1960, mestre de capella del
Capítol Catedral de Solsona; i el
mateix any, professor del Seminari de Solsona; l’any 1961, consiliari de l’Orfeó Nova Solsona; en
1979, ecònom de Santa Susagna i
encarregat de Clariana; en 1990,
vocal de la Comissió Diocesana
de Música Sacra; en el 2001, canonge de la catedral de Solsona;
en el 2006, adscrit a la parròquia
de Santa Susagna, que va servir
fins fa pocs mesos.
Des de la diòcesi agraïm a Mn.
Ballarà (a.c.s.) els anys dedicats
al ministeri sacerdotal i al servei
musical.
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Pere Lladó, 75 anys d’organista
Parròquia de Valls de Torroella
El dia 25 d’octubre se celebrà a l’església de Valls de Torroella el 75è aniversari de Pere Lladó Sirera com a organista
incondicional de la parròquia. En Pere s’inicià, de ben jovenet, com a alumne de Mn. Josep Armengou, que l’ajudà a
descobrir el tresor de la fe col·laborant des de la música en
la vida de l’Església.

de Súria, acompanyada pel Sr. Lladó en el teclat. Un cop
acabada la cerimònia litúrgica, la mateixa coral interpretà
algunes cançons, així com ho feren altres grups que en Pere
acompanya des de fa anys. Tots seguit, se li feren uns regals
en nom de la parròquia, de l’ajuntament i de tot el poble.

Tots varen voler demostrar la seva estima per en Pere omL’acte de celebració consistí en una eucaristia presidida per plint el temple a vessar i agraïts per la bona disponibilitat
Mn. Joan Casals, rector de la parròquia, i concelebrada per del Sr. Lladó en tot moment i allí on l’han demanat en tot tiMn. Ramon Florensa, que en fou rector, i Mn. Isidre Torre- pus d’actes religiosos i socials. Una festa molt emotiva, que
madé, de l’arquebisbat de Tarragona i amic personal de l’ho- acabà amb un aperitiu per a tothom. Pere, moltes gràcies
menatjat. Una missa solemne cantada per la coral L’Esplai per la teva música i per molts anys!

Centenari de la coronació de la Mare de Déu de Queralt
Amb motiu del centenari de la coronació de la Mare de Déu de Queralt, s’han preparat unes conferències a la ciutat de Berga que s’aniran fent durant tot l’any del
centenari. El lloc serà sempre el Pavelló de Suècia, i l’hora, a 2/4 de 9 del vespre.
La primera d’aquest seguit de conferències serà el pròxim dia 4 de desembre, a
càrrec del P. Josep M. Soler, abat de Montserrat. Les altres tres seran: el dia 22
de gener del 2016, a càrrec de Francesc Torralba, doctor en Filosofia i professor
de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull; el dia 4 de març del
2016, a càrrec de M. Claustre Soler, religiosa de l’Ensenyança, doctora en Bíblia
i professora de la Facultat de Teologia de Catalunya; i el dia 8 d’abril, a càrrec de
Tomàs Molina, meteoròleg. Anirem informant-ne!
Informa: Parròquia de Berga
29 de novembre del 2015
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Recomanacions de cara a Advent i Nadal
Novetats de la Llibreria Diocesana amb seu a Vic i a Manresa (telèfon 938 861 555)

Calendari litúrgic 2016 — Conferència Episcopal Tarraconense. Preu 9,90 euros (amb descompte, 9,40€). Centre de Pastoral
Litúrgica. Per encàrrec dels bisbes de Catalunya, novament oferim el calendari litúrgic propi de les diòcesis catalanes.

Calendari d'Advent Infantil. En aquest calendari hi trobaràs un munt de manualitats molt variades i entretingudes,
una per a cada dia, amb les quals podràs crear targetes i ornaments nadalencs molt originals, dissenyar els teus propis regals i el paper per a embolicar-los, o decorar les teves
postres preferides. Preu: 13,25 euros.

Calendari litúrgic 2016 — Fundació Pere Farnés. Preu:
17.50 euros (amb descompte, 16,63€). La guia pastoral de
l'any litúrgic de Mn. Pere Farnés s'ha convertit en un ins- També hi ha el cançoneret de Nadal, postals nadalenques,
trument indispensable per a aprofundir espiritualment i el tríptic «Advent, camí del Nadal...», ciris de colors per a la
pastoralment l'any litúrgic.
corona d'Advent, etc.

Celebrades les Jornades de Catequesi
350 catequistes de Catalunya i les Illes van participar, els dies 13, 14 i 15 de
novembre al Seminari de Tortosa, en les VIII Jornades Interdiocesanes de Catequistes. La novetat d’enguany va ser la pluralitat de cursos catequètics per
poder triar i l’espai dedicat als catequistes joves.
Ajudar a fer el salt cap al Misteri ha estat el lema d’aquesta trobada formativa. En
la seva encíclica «Laudato si’», el papa Francesc afirma que «l’educació ambiental
ha anat ampliant els seus objectius i ara tendeix a recuperar els distints nivells
de l’equilibri ecològic: l’intern amb un mateix, el solidari amb els altres, el natural
amb tots els éssers vius, l’espiritual amb Déu. L’educació ambiental hauria de disposar-nos a fer aquest salt cap al Misteri, des d’on una ètica ecològica adquireix
el seu sentit més pregon.» (LS, 210). El diumenge, a la parròquia de la Mare de
Déu dels Dolors, Mn. Víctor Cardona, professor de Teologia Moral, desenvolupà
àmpliament aquesta idea en la ponència conjunta que adreçà als assistents.
Fulldiocesà

L’article

La Pel·lícula

D'arbre caigut...

Deuda de honor

Valentí Miserachs, prev.

Dirigida per Tommy Lee

«D’arbre caigut, tothom en fa llenya», diu la saviesa popular.
De l’arbre pretesament caigut de l’Església, són molts els qui malden per fer-ne
llenya. Llenya que després venen prou cara a nombrosos clients interessats. Ja
ens han acostumats a l’amplificació, a cops de bombo i platerets, de qualsevol
escàndol que pugui comprometre l’Església. La cosa rendeix, ja que la gent s’ho
empassa com bresques. Aquests escàndols sempre provenen d’una exigua minoria. Ningú no parlarà mai, en canvi, de la immensa majoria que sol fer els deures ben fets, assolint sovint el grau de l’heroïcitat: ja se sap que el bé no fa soroll
i que, per contra, el soroll no fa bé. I darrere d’aquells que, esgrimint fins i tot
bones intencions, promouen el soroll, no hi sol faltar qui tira la pedra i amaga la
mà, amb la mala intenció d’arrencar de soca-rel l’arbre de l’Església. Uns i altres
ho tenen força malparat, ja que potser no tenen prou clar que aquest arbre singular té les arrels enfonsades en la roca eterna, que és Crist.

Ho tenen força malparat, perquè aquest arbre singular té les arrels enfonsades en la roca eterna,
que és Crist
Voldria referir-me avui a la recent publicació a Itàlia de dos llibres que pretenen esbombar tots els secrets vaticans, mercès a la filtració de documents
reservats, tot com si es tractés d’un minuciós escorcoll policíac. Una acció inqualificable de part de qui s’hagi avingut a lliurar tot aquest nombrós material.
Més enllà de la perversitat intrínseca d’aquesta acció, cal dir que no es pot confondre l’Església amb l’Estat del Vaticà. Ni que hom pugui detectar en la institució vaticana i en alguns dels seus homes disfuncions i aspectes criticables,
no per això hauria de vacil·lar en un cristià adult la ferma adhesió a l’Església.
Però és inevitable l’escàndol dels pusil·lànimes, i això sap molt de greu.
Una de les afirmacions d’aquests llibres, la puc desmentir categòricament,
i és quan s’afirma que la basílica de Santa Maria la Major posseeix «milers
d’apartaments i de terrenys» (sic). La realitat és ben diferent: la basílica posseeix només dos blocs de pisos i un tros de terra, que, tot comptat i debatut, han comportat sempre més problemes que no pas avantatges. Per tant,
compte a no donar un crèdit babau a totes i cadascuna de les informacions
que aquests periodistes han escampat als quatre vents. I, sobretot, no donem mai embranzida, amb la nostra curiositat morbosa o la nostra passivitat, al braç que branda la destral!
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Intèrprets:
Tommy Lee i Wesley A. Oliver.
Per a adults.
Drama/western
Nebraska, 1855. Mary Bee Cuddy
(Hilary Swank), una dona solitària que viu en un remot poble del
Mitjà Oest, és triada per l'Església per a fer tornar al món civilitzat tres dones que han perdut la
raó. Per a això, compta amb Briggs (Tommy Lee Jones), un delinqüent a qui salva de la forca amb
la condició que l'ajudi a executar
la seva missió. Junts emprenen
un llarg i perillós viatge a través
del desert, des de Nebraska fins a
Iowa, en el qual hauran d'enfrontar-se a tota mena de perills.
El dur viatge per les lluminoses
planes de Nebraska és un viatge
interior que mostra uns éssers
patètics que intenten tirar endavant. Els personatges són autèntics, vulnerables i cometen molts
errors, però també saben actuar
de manera admirable.

Glossa

Any Sant de la Misericòrdia
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El papa Francesc ha convocat tota l’Església a un Any
Sant Extraordinari de la Misericòrdia. Des de l’època
medieval, el Papa convoca un any jubilar universal cada
25 anys: el darrer fou l’any 2000. És cert, però, que en algunes ocasions especials s’han convocat anys sants extraordinaris: el beat Pau VI, el 1967, en va convocar un
sobre fe; i sant Joan Pau II un altre, el 1983, amb motiu
del 1950è aniversari de la Redempció.
El Sant Pare justifica aquest nou Any Jubilar així: “Hi ha
moments en què d’una manera molt més intensa som cridats a tenir la mirada fixa en la misericòrdia per poder
ser també nosaltres mateixos signes eficaços de l’obrar
del Pare. És per això que he anunciat un Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia com a temps propici per a l’Església, perquè faci més fort i eficaç el testimoniatge dels
creients” (MV3).
Aquest any començarà el dia 8 de desembre, solemnitat
de la Immaculada, per a commemorar d’una manera extraordinària el 50è aniversari de la conclusió del Concili Vaticà II (MV 3-4). Es clourà el dia 20 de novembre de
l’any vinent, coincidint amb la fi de l’any litúrgic que avui
iniciem en aquest primer diumenge d’Advent (MV5).

Sabeu que tota la nostra Església diocesana està implicada en una gran obra evangelitzadora. És veritat, però,
que això no es pot fer de qualsevol manera. No podem
imposar l’Evangeli a ningú. No podem usar qualsevol
mitjà. Hem de sortir a anunciar l’Evangeli moguts per
una mirada misericordiosa, moguts per amor, a l’estil de
Déu: “Misericòrdia: és la paraula que revela el misteri de
la Santíssima Trinitat. Misericòrdia: és l’acte últim i suprem amb el qual Déu ve al nostre encontre” (MV2).

Després de la publicació de l’Evangelii Gaudium, programa pastoral de l’Església per als propers anys, el Papa
convoca un any per a viure la misericòrdia de Déu i, així,
impregnar de misericòrdia la sortida missionera de tots
els deixebles de Crist: “Com desitjo que els anys a venir
estiguin impregnats de misericòrdia per poder anar a
l’encontre de cada persona portant la bondat i la tendresa de Déu!” (MV5).Podríem dir que aquest any és un gran
recés preparatori, un entrenament de tota l’Església per
a aprendre a evangelitzar a l’estil de Jesús.

Començo una nova sèrie de glosses sobre la misericòrdia.
N’aniré publicant amb motiu de les activitats que s’organitzaran a la diòcesi per ajudar a viure aquest Any Sant. Seran
glosses que invitaran a llegir el document del Papa a través
del qual ha convocat aquest any: Misericordiae Vultus. Una
vegada més la millor manera de viure aquest any, aquesta
preparació missionera, és llegir directament el document
papal, per això, el trobareu a les parròquies i l’anirem penjant, a fragments, a la pàgina web de la diòcesi (www.bisbatsolsona.cat). Aquesta setmana de l’1 al 5 (MV1-5).
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