Bisbat de Solsona

Fulldiocesà
3 de gener del 2016

p4 —Restauració del retaule major de Malanyeu
p5 —Trobada diocesana de mestres i professors

Cavalcada dels Reis d’Igualada. Autor: Jordi Vives

Nit de Reis, nit d’il·lusió
Estem a punt de viure una nova nit màgica de Reis, una
nit d’il·lusió en la que els infants són els protagonistes.
«Els nens ens ensenyen la manera de veure la realitat de
manera confiada i pura. Com es fien dels seus pares, com es
posen sense recels en mans de Déu i la Verge. Senten amb
senzillesa les coses. Els nens tenen la capacitat de somriure i de plorar [...]. Per tots aquests motius Jesús convida els
seus deixebles a «fer-se com nens», perquè «dels qui són
com ells és el regne de Déu» (cf. Mt 18,3; Mc 10,14).
Núm.3.609 - Any 70

Els nens porten vida, alegria, esperança, fins i tot complicacions. Però la vida és així. Certament causen també preocupacions i de vegades molts problemes; però és millor una
societat amb aquestes preocupacions i aquests problemes
que no pas una societat trista i grisa perquè es va quedant
sense nens. I quan veiem que el nombre de naixements
d'una societat arriba amb prou feines a l'u per cent, podem
dir que aquesta societat és trista, és grisa, perquè s'ha quedat sense nens» (papa Francesc).
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«El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle»
Diumenge II després de Nadal / Cicle C
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
La saviesa, s’elogia ella mateixa, es gloria enmig del seu
poble, parla en la reunió del poble de l’Altíssim, es gloria
davant dels seus estols, s’enalteix enmig del poble, s’admira d’ella mateixa en la reunió santa, fa el seu elogi davant
la multitud dels elegits i entre els beneïts es proclama beneïda, dient: «El Senyor de l’univers em donà una ordre, el
qui em va crear i m’assenyala on plantaré la meva tenda em
digué: “Acampa entre els fills de Jacob, fes d’Israel la teva
heretat, treu nous plançons entre els meus elegits.” »M’ha
creat abans del temps, des del principi, i mai més no deixaré d’existir. Li dono culte davant d’ell al temple sant. Així
m’he establert a Sió, m’ha fet trobar repòs a la ciutat que
ell i jo estimem, exerceixo el meu poder a Jerusalem. He
tret brotada en un poble ple de glòria, en la possessió del
Senyor, en la seva heretat; estaré per sempre en la reunió
dels sants.»
(24,1-4.12-16)
Salm responsorial
El qui és la paraula es va fer home i plantà entre nosaltres
el seu tabernacle.
(Salm 147)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens
ha beneït en Crist amb tota maena de benediccions espirituals dalt del cel; ens elegí en ell abans de crear el món, perquè
fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dóna lloança a la grandesa dels favors que ens ha
concedit en el seu Estimat. Per això, ara que he sentit parlar
de la fe que teniu en Jesús, el Senyor, i del vostre amor per tots
els fidels, jo no em canso de donar gràcies per vosaltres, i us
recordo en les meves pregàries, demanant al Déu de nostre
Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi els dons
espirituals d’una comprensió profunda i de la seva revelació,
perquè conegueu de veritat qui és ell: demanant-li també que
il·lumini la mirada interior del vostre cor, perquè conegueu a
quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té
reservades, l’heretat que ell us dóna entre els sants.
(1,3-6.15-18)
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Evangeli segons sant Joan
Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era
amb Déu i la Paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la Vida,
i la Vida era la Llum dels homes. La Llum resplendeix en
la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la. [Déu envià
un home que es deia Joan. Era un testimoni; vingué a donar
testimoni de la Llum, perquè per ell tothom arribés a la fe.
Ell mateix no era la Llum; venia només a donar-ne testimoni.] Existia el qui és la Llum veritable, la que, en venir al
món, il·lumina tots els homes. Era present al món, al món
que li deu l’existència, però el món no l’ha reconegut. Ha
vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit. Però a tots els
qui l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els concedeix
poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de
sang, ni per voler d’un pare o pel voler humà, sinó de Déu
mateix. El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre
nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a Fill únic del Pare ple de gràcia i de
veritat. [Donant testimoni d’ell, Joan cridava: «És aquell de
qui jo deia: El qui ve després de mi m’ha passat davant, perquè, abans que jo, ell ja existia.» De l’abundància de la seva
plenitud tots nosaltres hem rebut gràcia sobre gràcia. Perquè la Llei, Déu la donà per Moisès, però la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist. Déu, ningú no l’ha vist mai;
Déu Fill únic, que està en el si del Pare, és qui l’ha revelat.]
(1,1-18)

«Per amor en destinà
a ser fills seus per
Jesucrist»
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Agenda

Teosofia orant

Lit. hores: Setmana II

Josep Molist i Rifà, prev.
Les lectures d’aquest diumenge, sovint el·líptic, posades l'una al costat de l’altra
(l’elogi de la saviesa, l’himne paulí d’agraïment pel misteri de la unió de tots els
homes en Crist, i el pròleg de l’evangeli de Joan), contenen una elaborada teosofia que pren la forma d’oració de benedicció i acció de gràcies. En el punt de
partença d’aquesta estructura s’hi troba la primacia de la paraula, allò que es
pot dir i comunicar en el discurs, perquè aquesta és una caracterítica del geni
jueu i grec. Així, es fa evident que el sentit clàssic i el sentit cristià del món s’han
esforçat per ordenar la realitat sota el règim del llenguatge. Per això, l’anomenat llibre de Jesús fill de Sira, escrit probablement durant el segle I aC a la ciutat
d’Alexandria sota l’influx de la cultura hel·lenista, elogia la saviesa que l’autor
identifica amb la Torà.
Aquesta saviesa esdevé la pedagoga que ha d’encaminar els homes per tal que
reconeguin aquell que, essent etern i consubstancial al Pare, s’ha fet carn de la
nostra carn per donar sentit i vida al món. De fet, l’inici de l’evangeli joànic seria
—a parer dels estudiosos— un himne litúrgic que s’hi hauria afegit com a pròleg.
El caràcter evocador del text i la seva construcció cíclica influïren en el fet que
durant l’Edat Mitjana es fes popular usar-lo com a benedicció. Això explicaria
que, en el segle XIII, es vinculés a la benedicció final de la missa, de manera que,
en el ritu romà i fins a la reforma litúrgica del segle XX, es llegia sempre com el
darrer evangeli de la missa.

La imatge

Sant Joan al desert (1510-15).
Leonardo da Vinci. Museu del
Louvre (París).
«El qui és la Paraula es va fer home
i plantà entre nosaltres el seu
tabernacle.» El Fill de Déu, doncs,
s’ha fet carn, germà nostre. Si hi
creiem i el seguim, ens concedeix
poder ser fills de Déu.
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4 dilluns
—Santa Àngela de Foligno (†1309)
—Sant Rigobert, bisbe (†749)
—Sant Eugeni, mártir
1 Joan 3,7-10 / Salm 97 / Joan 1,35-42
5 dimarts
—Sant Telèsfor (†136)
—Sant Simeó, monjo (ss.IV-V)
—Santa Emiliana, verge (s.VI)
1 Joan 3,11-21 / Salm 99 /
Joan 1,43-51
6 dimecres
—L’Epifania del Senyor
—Sants Gaspar, Melcior i Baltasar
Isaïes 60,1-6 / Salm 71/ Efesis 3,23a.5-6 / Mateu 2,1-12
7 dijous
—Sant Ramon de Penyafort, prevere
(1175-1275)
1 Joan 3,22-4,6 / Salm 2 /
Mateu 4,12-17.23-25
8 divendres
—Sant Severí, laic (c.410-†482)
1 Joan 4,7-10 / Salm 71 /
Marc 6,34-44
9 dissabte
—Sant Eulogi de Còrdova, prevere i
màrtir (800-†859)
1 Joan 4,11-18 / Salm 71 /
Marc 6,45-52
10 diumenge. El Baptisme del Senyor / Cicle C
—Sant Pere Ursèol, monjo (†988)
—Santa Florida, màrtir (s.V)
Isaïes 42,1-4.6-7 / Salm 28 / Fets
10,34-38 / Lluc 3,15-16.21-22
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Navàs celebra la Puríssima i l'inici de
l'Any Sant de la Misericòrdia
Montserrat Coll
El dia 8 de desembre, festa de la Puríssima, va començar
l'Any Sant de la Misericòrdia arreu del món.
A la parròquia de la Sagrada Família de Navàs van inaugurar-lo amb la benedicció d'un quadre de Jesús de la Divina
Misericòrdia que una família originària de Polònia —actualment feligresos de Navàs— va portar del seu país i va
regalar a la parròquia.
El quadre restarà exposat al temple al llarg de tot l'Any
Sant de la Misericòrdia, això és, fins al dia 20 de novembre
del 2016.
A la mateixa missa major del dia 8, com cada any, hi van
participar els nens i nenes de catequesi i, després de la celebració, petits i grans van poder estimar la Mare de Déu i
felicitar-la elevant uns globus amb missatge personal.

Retaule major de Malanyeu
Comissió de Patrimoni
Des del mes de juliol s’està treballant
en la restauració del retaule major de
la parròquia de Sant Sadurní de Malanyeu (Berguedà). Es tracta d’un retaule barroc, obra de l’escultor Segimon
Pujol, de 1714, i daurat l’any 1727. Hi
ha representades diverses escenes de
la vida del sant bisbe, com el seu martiri i enterrament.
L’estat de conservació del retaule
era molt deficient, ja que tenia nombroses pèrdues de plafons sencers, i
calia reconstruir aquestes peces que
en origen tenien motllures i relleus
daurats. La reconstrucció dels plafons
perduts s’ha fet amb fusta nova de cedre, i per a la reintegració cromàtica
de la policromia i de la dauradura s’ha
Fulldiocesà

utilitzat una tècnica d'impressió digital que consisteix a col·locar un vinil
sobre aquests taulons nous, amb la
reproducció de la imatge fotogràfica
extreta del mateix retaule, de la seva
part simètrica. Amb aquest sistema
s’aconsegueix una lectura unitària de
tot el conjunt i, alhora, s’identifiquen
amb tota claredat les parts originals i
les noves, en tractar-se d'una tècnica
feta amb materials completament diferents dels originals. Es tracta d’una
intervenció totalment reversible i
substituïble.
Aquest projecte es pot realitzar gràcies a les aportacions econòmiques del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la diòcesi de Solso-

na i la parròquia de Malanyeu amb la
col·laboració dels fidels. Notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat.
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Trobada diocesana de
mestres i professors

Notícies Breus

Teresa Gené i Camps, delegada diocesana d’Ensenyament
El dissabte 12 de desembre, al Seminari de Solsona, tingué lloc l’encontre
anual entre el Sr. Bisbe Xavier Novell i
mestres/professors cristians de la diòcesi. La trobada s’inicià amb una pregària que ajudà a reflexionar a partir
de frases dites pel papa Francesc amb
motiu de l’Any de la Misericòrdia,
contingudes totes en la pregària que
ell mateix ha escrit per a l’ocasió. I
és que la xerrada d’enguany estigué
centrada en la Butlla del Jubileu, “El
Rostre de la Misericòrdia” que el Sant
Pare ha escrit per ajudar a viure amb
intensitat aquest Any Sant.
El bisbe Xavier portà a terme la xerrada i fou ell qui detallà i feu endinsar
als presents en el missatge papal, fent
adonar de les grans pistes i intuïcions
que dóna el Papa per ajudar a viure
aquest jubileu, fixant la mirada sobretot en les obres de misericòrdia espirituals i corporals que es demana de viu-

re a qualsevol persona seguidora del
Crist. El Sr. Bisbe portà aquestes intuïcions fins a la praxi escolar, convertint
la xerrada en un conjunt de propostes
que, una vegada fetes vida en la pròpia
vida, podran ajudar els alumnes a viure
també aquest Any de la Misericòrdia.
Els membres de la Delegació diocesana d’Ensenyament feren obsequi a tots
els presents de la Butlla del Jubileu, i
això facilità que la xerrada es pogués
seguir millor al tenir el text bàsic a les
mans. Aquesta trobada de mestres i
professors coincidí amb el cinquè aniversari de l’ordenació episcopal del
bisbe Xavier i és per això que després
de la pregària els docents presents
el felicitaren. S’acabà la jornada amb
una eucaristia en acció de gràcies pels
cinc anys de pastor a la nostra diòcesi
del bisbe Xavier Novell i amb un enviament i benedicció per a portar a terme
la misericòrdia de Déu als altres.

Visita pastoral
a Sant Pau de
Casserres
M. Coll
Amb motiu de la visita pastoral
a l'arxiprestat del Llobregat, el
bisbe Xavier va presidir la missa
de la Festa Major de Sant Pau de
Casserres.
Aquesta eucaristia es va celebrar
el diumenge 13 de desembre en
honor de sant Pau de Narbona, el
seu patró. Va concelebrar amb el
senyor bisbe el rector de la parròquia, Mn. Josep M. Santcliments.

Pregària per la
pau a Puig-reig
M. Coll
Com cada any, la parròquia de
Puig-reig va organitzar una pregària per la pau durant el temps
d’Advent. Enguany es va celebrar
el dia 18 de desembre a la plaça
de l’Olivera, sortint així a l'exterior del temple.
Aquesta iniciativa segueix d’alguna
manera el missatge del papa Francesc sobre la necessitat d’obrir portes i sortir als carrers i les places.

3 de gener del 2016

6 —tema central

Per a convertir les dificultats en oportunitats

CEE

CEE
La Conferència Episcopal Espanyola
ha presentat el pla pastoral per al període 2016-2020 amb el títol «Església
en missió al servei del nostre poble».
Els bisbes manifesten el seu desig, seguint el magisteri del papa Francesc,
d'orientar el treball de la Conferència
Episcopal a afavorir la transformació
missionera de les diòcesis, parròquies
i comunitats cristianes.
Entre aquests trets socials que descriu el pla es percep l'escassa valoració social de la religió, per la qual
persones, famílies i grups, com també institucions públiques i polítiques,
prescindeixen de qualsevol referència religiosa per considerar-la inútil
i infundada. La aconfessionalitat de
l'Estat s'expressa com una secularització global de tota la societat.
Predomina una cultura secularista

Fulldiocesà

Premis «Bravo»
de comunicació

que inspira espontàniament el comportament de les persones i de les
institucions, que oblida Déu Creador
i Jesucrist i enfosqueix la consciència personal davant les qüestions
eternes. L'home s'ha convertit en
la mesura de totes les coses i la realitat només té valor en funció de si
afavoreix o perjudica els interessos i
anhels particulars. En conseqüència,
resulta impossible comprendre la
universalitat i estabilitat de les normes morals.
Malgrat les dificultats, els bisbes
sostenen que tots els temps han estat difícils per a l'evangelització i
per a l'Església i, per tant, no hi ha
lloc per a la por ni el desànim. Es
tracta de convertir les dificultats
en oportunitats per a un major vigor
apostòlic.

La Conferència Episcopal Espanyola vol amb aquests premis
«reconèixer, per part de l'Església, la labor meritòria de tots
aquells professionals de la comunicació en els diversos mitjans».
Enguany els premiats són:
–L'arquebisbe Claudio Mª Celli,
president del Pontifici Consell
per a les Comunicacions Socials.
–Luis Ventoso, columnista i corresponsal a Londres del diari ABC.
–Luis Manuel Fernández Iglesias, redactor de Ràdio Nacional
d'Espanya.
–Bertín Osborne, pel programa
«En la tuya o en la mía» de TVE.
–Pel·lícula Francisco, el pare Jorge.
–P. Damián María, redemptorista.
–La campanya #MIGRANITOPORCHINA de la Fundació Pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada (AIN).
–La plataforma digital www.
cineyfe.com.
–La diòcesi d'Àvila pel seu treball
de comunicació en el V Centenari
del naixement de Sta. Teresa de
Jesús.

L’article

La Dita

Les persones abans que les idees

«Qui no vulgui
pols, que no vagi
a l’era»

Ester Busquets i Alibés

Sebastià Codina, prev.
En un recent estudi oficial on es parla del grau de confiança dels catalans en
diferents institucions dels país, la valoració que es fa de l’Església catòlica ocupa l’antepenúltima posició del rànquing, amb una nota de 2,9 sobre 10. Per sota
tan sols hi queda la monarquia, amb 2,8, i el Parlament Espanyol, amb un 2,6.
A cada nova enquesta, constatem amb preocupació que la imatge social de
l’Església que estimem es va deteriorant progressivament. Però el més preocupant diria que no són tant les dades com la manca de capacitat de l’Església
en general per a analitzar humilment i a fons aquestes dades per tal de donar
un cop de timó i trobar les estratègies necessàries per a retornar a l’essencial
del missatge de Jesús. És cert, i és normal, que hi hagi discursos socials contra
alguns corrents i pràctiques de l’Església, però no podem caure en el parany
de pensar que el desprestigi és aliè a les actituds de la mateixa Església. Per
tant, cal assumir les responsabilitats que pertoquin amb valentia.
Diria que una de les moltes causes de l’erosió de la imatge de l’Església actualment es deu a l’entotsolament que es viu en el si de la institució entorn d’algunes idees. Un entotsolament que ha abonat —massa sovint i massa fàcilment—
el camí de la condemna o de l’ortodòxia rígida, i així ha allunyat l’Església de
manifestar el seu rostre més compassiu i comprensiu. En aquest sentit, el
papa Francesc diu: «M’estimo més una Església accidentada, ferida i tacada
per haver sortit al carrer, que no pas una Església malalta pel tancament i la
comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats.» És més, Francesc, que és tot
un exemple de com es restitueix la credibilitat social a partir de l’Evangeli, no
s’ha cansat de repetir que cal servir les persones i no les idees: «el servei mai
no és ideològic, ja que no se serveix idees, sinó persones». Perquè les persones,
com testimonia Jesús, «sempre» tenen primacia davant les idees.
Durant deu anys a través de les meva col·laboració en el Full Diocesà he intentat servir les persones més que les idees, i això, en qualsevol dels àmbits de la vida social, no és mai un exercici fàcil ni còmode, però cal fer-lo,
malgrat les dificultats i els riscos que suposi. Contenta d’haver participat en
aquest projecte, crec que és el moment de posar fi a aquesta col·laboració
i deixar lloc a noves veus, amb el desig que puguin contribuir a millorar la
confiança de la societat envers l’Església de Jesucrist.
Nota de la Redacció: Agraïm de tot cor a l'Ester la seva col·laboració en
aquestes pàgines durant tant temps i manifestem que de ben segur els lectors la trobaran a faltar. Esperem que sigui un punt i seguit!
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L’era era una peça clau de la pagesia. Era l’espai que proveïa el graner,
el celler, les pallisses i el rebost. Era
la plaça major de la masia.
Allà es feia la batuda dels cereals
que asseguraven el pa de cada dia i
dels llegums que omplien les olles...
Aquelles olles que penjaven, de nit
i de dia, dels clemàstecs i de les
lleves de la immensa llar de foc.
Els pallers eren el signe del benestar de la família i asseguraven
el jaç dels animals...
L’era carregada de pols de tota
mena... La pols que ens ha esbufegat tantes vegades i que ve
just: la traiem de tot arreu i ella
sense immutar-se dóna un tomb
pels aires i s’ajoca de nou, plàcidament, damunt els mateixos
indrets on l’havíem enxampada.

Glossa

La Indulgència Jubilar (1)
Xavier Novell, bisbe de Solsona

A l’albada d’aquest nou any us resumeixo la carta que el
papa Francesc ha fet sobre aquest tema i us explico més
llargament el punt que ha tingut més ressonància mediàtica: la concessió de facultats per a absoldre el pecat
d’avortament a tots els capellans.
El Papa es proposa intervenir sobre alguns punts “per facilitar que la celebració de l’Any Sant sigui un autèntic moment de trobada amb la misericòrdia de Déu per a tots els
creients”. Així facilita el guany de la indulgència: permetent
als bisbes la determinació de temples jubilars en les seves
diòcesis –a casa nostra la catedral- perquè molts pelegrins
realitzin les pràctiques clàssiques per a obtenir la indulgència: entrar per la Porta Santa, celebrar el sagrament “Un dels greus problemes del nostre temps és, certament,
de la reconciliació i l’eucaristia, pregar el credo pel Papa i la modificació de la relació amb la vida. [...] Alguns viuen
les seves intencions; estalviant el pelegrinatge als malalts, el drama de l’avortament amb una consciència superancians i presos; i establint que “cada vegada que un fidel ficial, gairebé sense adonar-se del gravíssim mal que
visqui personalment una o més d’aquestes obres [de miseri- comporta un acte d’aquest tipus”. Contribueix a aquescòrdia] obtindrà certament la Indulgència Jubilar”.
ta mentalitat, la llei que no només despenalitza el crim
d’avortament sinó que el considera un dret i, per tant, un
El Papa uneix a la Indulgència Jubilar la concessió de acte practicable en la xarxa de la sanitat pública. S’afefacultats a tots els sacerdots per a absoldre el pecat de geix, a més, la gran difusió de l’anomenada “píndola del
l’avortament “als que ho han practicat i penedits de cor dia després” i dels avortaments farmacològics que han
demanen per això perdó”. Indulgència Jubilar i fàcil ac- fet de l’avortament una pràctica que ja està molt lluny de
cés al perdó del pecat d’avortament té una relació directa, les agressives intervencions de fa uns anys. Avui, malgrat
ja que la reserva de l’absolució d’aquest pecat als bisbes “el drama existencial i moral” que suposa l’avortament
es deu al fet que el dret de l’Església castiga aquest pecat conscientment decidit, malgrat és molt comú que aquest
amb l’excomunió immediata –latae sententiae- i el papa acte deixi en el “cor una cicatriu” inesborrable, la majoria
Benet va establir que aquesta pena només poden aixe- de dones viuen lliures d’aquest drama o d’aquest pes a la
car-la els bisbes. Per a comprendre millor l’abast d’aques- consciència perquè, malgrat haver avortat, no ho saben,
ta gràcia especial durant l’Any de la Misericòrdia, convé o bé, l’absència d’una intervenció dura físicament els ha
explicar: la gravetat d’aquest pecat, el que suposa la pena permès anar esborrant el record.
establerta per l’Església i la magnitud del canvi establert
temporalment pel Sant Pare. Us explico el primer punt i Us invito a llegir la carta del Papa que trobareu accessideixo per a la propera glossa els dos restants.
ble a través de la web del bisbat: www.bisbatsolsona.cat
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