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Mare de Déu
del Roser
La Mare de Déu del Roser de Terrassola. El culte al Roser es va estendre
al llarg del segle XVII i molt especialment en el segle XVIII, en moltes de
les parròquies de casa nostra. És una
advocació en honor de la Mare de Déu
que va créixer a partir del concili de
Trento i que es propagava mitjançant
la predicació i la creació de confraries.
Són moltes les parròquies, gairebé totes, on hi ha la capella del Roser, amb
la seva confraria, moltes d’elles encara celebren, entorn del primer diumenge de maig, la seva festa.
La imatge barroca que us presentem
és atribuïda al taller de Carles Moretó i Brugaroles, autor del gran retaule del santuari del Miracle de Riner.
Aquesta marededéu era venerada a
l’església de Sant Pau de Terrassola
(Lladurs, Solsonès) fins que va ingressar en el fons del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.
Aquesta imatge, juntament amb altres, forma part de l’exposició «Sub
Tuum Praesidium» que es pot veure
al Museu Diocesà de Solsona amb motiu del centenari de la coronació de la
Mare de Déu de Queralt i que restarà
oberta fins a finals de juliol. Aquesta
efemèride ha estat el pretext per a
crear una exposició on es presenta la
imatge de la Mare de Déu al llarg del
temps a la diòcesi de Solsona. Una
mostra única que us convidem a veure.
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«Mentre els beneïa, s'allunyà d'ells
portat amunt cap al cel»
Ascensió del Senyor / Cicle C
Lectura dels Fets dels Apòstols
En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el
que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia que
fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit
Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després de la passió, se’ls presentà viu, i ho comprovaren de
moltes maneres, ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, i els parlava del regne de Déu. Estant reunit amb ells,
els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué:
«Espereu aquí la promesa del Pare que vau sentir dels
meus llavis quan us deia que Joan havia batejat només
amb aigua; vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats
amb l’Esperit Sant.» Els qui es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara que restablireu la reialesa d’Israel?»
Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber quins temps i
quines dates ha fixat l’autoritat del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres rebreu una força que us
farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus,
a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra.» Quan
hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. Encara s’estaven mirant al cel
com ell se n’anava, quan es presentaren dos homes vestits
de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, per què us
esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel.»
(1,1-11)

de la seva sobirania amb què obrà quan ressuscità el Crist
d’entre els morts, i el féu seure a la seva dreta dalt el cel,
per damunt de tots els governants i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt de tots els títols que es
poden donar en el nostre món i en l’altre. Tot ho ha posat
sota els seus peus, i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església, que és el seu cos i el seu complement, ell que té en
totes les coses la seva plenitud.
(1,17-23)

Salm responsorial
Déu puja enmig d’aclamacions, al so dels corns puja el Senyor.
(Salm 46)

«Aquest Jesús que ha
estat endut d'entre
vosaltres cap al cel
tornarà...»

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes
Germans, demano 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; li demano 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. Que conegueu també la grandesa immensa del poder que obra en
vosaltres, els creients, vull dir l’eficàcia de la seva força i
Fulldiocesà

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Així ho
diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a tots
els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis. Ara, jo us enviaré el do que el Pare ha promès, i vindrà sobre vosaltres;
no us mogueu de la ciutat fins que haureu estat revestits
del poder que us vindrà de dalt.» Després se’ls endugué
fora, fins a prop de Bet-Hània, alçà les mans i els beneí.
Mentre els beneïa, s’allunyà d’ells portat amunt cap al cel;
ells es prosternaren adorant-lo. Després, plens d’una alegria immensa, se’n tornaren a Jerusalem. I contínuament
eren al temple donant gràcies a Déu.
(24,46-53)
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Núvols i paisatges. Perspectiva litúrgica del misteri

Lit. hores: Setmana III

Josep Molist i Rifà, prev.
Fins al moment de la reforma litúrgica de 1970, el dia de l’Ascensió, acabada la
lectura de l’evangeli, s’apagava solemnement el ciri pasqual. Perquè, després
de quaranta dies, el Senyor «se’n pujà al cel». I no és que la presència del Senyor
es traslladés a un espai còsmic llunyà. Tal com explica Ratzinger, la presència
del Senyor no és espacial, sinó divina. La relació de Déu amb tots els espais de
l’univers és la de creador i Senyor.
Potser per això, els textos ens traslladen a una atmosfera litúrgica: Jesús
«seu a la dreta del Pare». També en aquestes paraules hi ressona l’inici del
salm 110, que és el primer salm de les segones vespres del diumenge: «Oracle del Senyor al meu Senyor: “Seu a la meva dreta, i espera que faci dels enemics l’escambell dels teus peus.”» I encara, quan va penetrant en el misteri
del núvol, Jesús alça les mans amb la mateixa solemnitat amb què ho feia
el gran sacerdot Simó, fill d’Onies, en la narració del Siràcida. El ressò de
la litúrgia solemne del temple es troba en el substrat de la minuciosa descripció lucana. És la presència misteriosa del Senyor el que fa comprendre
als deixebles que no es tracta de restablir el Regne polític d’Israel. Ha de
venir l’Esperit Sant. Per això no s’han d’allunyar encara de Jerusalem, centre
neuràlgic de la narració lucana. Camí de Betània, el turó de les oliveres, el
que fou escenari dels plors de David, ara ho és de l’esperança del nou Israel.
Sempre muntanyes i núvols. Després, els deixebles se’n tornaren a la ciutat.
L’Ascensió obre un parèntesi. Fins que el Senyor torni.

La imatge

Ascensió de Crist (1510-20). Benvenuto Tisi. Galleria Nazionale di
Arte Antica di Roma.
Quan diem que Jesús «se’n pujà al
cel i seu a la dreta del Pare», volem
dir que l’home, fill de Maria, que
morí i ressuscità, ha assolit la
glòria que li pertoca com a Fill únic
del Pare. Pel que fa a la seva relació
amb nosaltres, l’Ascensió no és un
allunyament, sinó una presència
nova, no palpable amb els sentits,
però més pròxima i vital.

8 de maig del 2016

Agenda

9 dilluns
—La Mare de Déu dels Desemparats
—Sant Alger, bisbe
Fets 19,1-8 / Salm 67 / Joan 16,29-33
10 dimarts
—Sant Joan d’Àvila, prevere
(1499-1569)
Fets 20,17-27 / Salm 67 /
Joan 17,1-11a
11 dimecres
—Sant Eudald, màrtir (405-452)
—Sant Anastasi, màrtir (s.III)
Fets 20,28-38 / Salm 67 /
Joan 17,11b-19
12 dijous
—Sant Nereu, sant Aquileu i sant
Pancraç, màrtirs. (ss.III-IV)
Fets 22,30;23,6-11 / Salm 15 /
Joan 17,20-26
13 divendres
—Mare de Déu de Fàtima
—Sant Pere Regalat, prevere
(1390-1456)
Fets 25,13b-21/ Salm 102 /
Joan 21,15-19
14 dissabte
—Sant Maties, apòstol
—Sant Ponç, màrtir
—Santa Gemma Galgani, verge
Fets 1,15-17.20-26 / Salm 112 /
Joan 15,9-17
15 diumenge de Pentecosta / Cicle C
—Sant Isidre, llaurador
—Santa Joana de Lestonnac, religiosa
Fets 2,1-11 / Salm 103 / I Corintis
12,3b-7.12-13 / Joan 20,19-23
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Inauguració de l’exposició
“Sub Tuum Praesidium”

(de l'11 al 15 de juny)

Museu Diocesà i Comarcal
El divendres dia 29 d’abril va tenir
lloc la inauguració de l’exposició “Sub
Tuum Praesidium” al Museu Diocesà i
Comarcal de Solsona.
L’acte va començar a l’entrada del Palau episcopal amb unes paraules del
director del Museu, Mn. Lluís Prat, el
qual va presentar l’exposició i va donar la benvinguda a tots els presents.
Seguidament, fou el torn dels comissaris de l’exposició Imma Lorés i Francesc Miralpeix, els quals van explicar la
mostra que està dividida en àmbits temàtics. Tot seguit, Jusèp Boya, director
general de Patrimoni de la Generalitat
de Catalunya, va dirigir-se als presents.
Per acabar fou el Sr. Bisbe de la diòce-

si de Solsona que va parlar del motiu
principal de l’exposició: la commemoració del centenari de la coronació de
la Mare de Déu de Queralt, que ha portat a recordar la figura de la Mare de
Déu i la seva protecció vers els fidels.
La Capella de música de la Mare de
Déu del Claustre, dirigida per Josep
M. Tripiana i Benet Roigé, va posar
l’apunt musical a la inauguració.
Després tots els assistents, un centenar
aproximadament, van pujar al Museu i
van visitar l’exposició acompanyats de
les explicacions dels dos comissaris.
Una mostra realment espectacular
amb un seguit d’obres d’autèntic valor
cultural i espiritual.

“Sub Tuum Praesidium” -sota la vostra protecció- . Aquesta invocació és
l’inici d’una de les pregàries més antigues dedicades a la Mare de Déu i és
aquesta invocació qui ha donat títol a l'exposició del Museu Diocesà.
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49è Pelegrinatge
a Lurdes

De l'11 al 15 de juny, les Hospitalitats de Lurdes dels bisbats
de Solsona i Vic pelegrinen, com
cada any, al santuari de Lurdes de
França. Enguany, presidits pel bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova.
El pelegrinatge a Lurdes és compartir, és viatjar, és ajudar, és un
retrobament, és viure la fe dels
altres i la pròpia..., però sobretot
és un servei als altres, als malalts
i les persones amb discapacitat.
En aquest pelegrinatge hi ha
moltes tasques a fer, i els voluntaris es reparteixen en una colla
de serveis, tot sota el control de
l’organització i de l’equip mèdic
que els acompanya. Actualment,
entre els dos bisbats, pelegrinen
prop d’un miler de persones.
Els interessats a apuntar-se
poden fer-ho a través de les seves
parròquies o a cadascun dels responsables (en trobareu la llista
a www.hospitalitatvicsolsona.
org i a www.bisbatsolsona.cat). El
termini acaba el dia 11 de maig.
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Pelegrinatge Jubilar a la catedral de
Solsona de l’arxiprestat del Cardener
Redacció
El dissabte dia 30 d'abril, un grup de fidels de l’arxiprestat
del Cardener van pelegrinar a la catedral de Solsona, amb
motiu de l’Any Sant de la Misericòrdia. El grup, format per
una seixantena de feligresos de Súria, Cardona, Sant Llorenç i Solsona, van arribar i van travessar la Porta Santa.
Abans de celebrar l’eucaristia, a la capella del Claustre, va
haver-hi una estona per a confessions. A mig matí es van
dirigir al Museu on, guiats pel Sr. Carles Freixes, van visitar l’exposició de les obres de misericòrdia que s'ha preparat per a aquest Any Sant. També van aprofitar per visitar
l’exposició de les marededéus que s'havia inaugurat el di-

vendres. Seguidament, van tornar cap a la catedral on els
esperava Mn. Enric Bartrina que va fer-los-hi una visita
guiada explicant la història de la catedral. També van pujar al cambril on es venera la Mare de Déu del Claustre. Havent dinat, es dirigiren al santuari del Miracle on el P. Xavier Poch els hi va explicar el magnífic retaule. Van visitar
la Mare de Déu del Miracle i van fer una estona de pregària.
El pelegrinatge ha estat organitzat per la Confraria de la
Mare de Déu del Patrocini de Cardona juntament amb l’arxiprestat del Cardener.

50 anys de l’església del Cor de Maria de Tàrrega
El dia 17 d’abril se celebrà una solemne missa d’acció de gracies amb ocasió de
complir-se cinquanta anys de la inauguració i consagració de l’església del Cor de
Maria de Tàrrega. L'eucaristia fou presidida pel senyor bisbe i concelebrada per
Mn. Josep Camprubí, Mn. Josep M. Vilaseca i altres sacerdots de l’arxiprestat. A les
set de la tarda feren l’entrada per la Porta de la Misericòrdia, precedits pel bisbe:
preveres, els nombrosos feligresos de la gran barriada i d’altres vinguts d’arreu de
la ciutat convidats a aquesta important celebració. En les ofrenes s’entregà una
maqueta del temple i un missal, i en les pregàries es recordaren els difunts de les
famílies que feren possible la construcció del Cor de Maria. Llegida la memòria
històrica del procés de la seva construcció, es descobrí a la façana principal una
placa de pedra commemorativa. Tot seguit, foren entonats els goigs en llaor de la
Verge al barri del Cor de Maria, per la Coral Oberta de Ponent. Després tingué lloc
un piscolabis a la Casa del Barri. (Notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat).
8 de maig del 2016
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Una visió no idealista del matrimoni cristià
«Amoris laetitiae» - Síntesi de Ràdio Vaticana (II)
El quart capítol tracta de l'amor en el matrimoni, i l'il·lustra
a partir de l'himne a l'amor de sant Pau en 1Co 13,4-7. El
capítol és una veritable exegesi atenta, puntual, inspirada
i poètica del text paulí. Podríem dir que es tracta d'una col·
lecció de fragments d'un discurs amorós que està atent a
descriure l'amor humà en termes absolutament concrets.
Hom es queda impressionat per la capacitat d'introspecció
psicològica que segella aquesta exegesi. L'aprofundiment
psicològic entra en el món de les emocions dels cònjuges —
positives i negatives— i en la dimensió eròtica de l'amor. Es
tracta d'una contribució extremament rica i preciosa per a
la vida cristiana dels cònjuges, que no té fins ara comparació en precedents documents papals.
A la seva manera, aquest capítol constitueix un tractat dins
el desenvolupament més ampli, plenament conscient de la
quotidianitat de l'amor que és enemiga de tot idealisme:
no cal llançar sobre dues persones limitades —escriu el
Pontífex— el tremend pes d'haver de reproduir de manera
perfecta la unió que existeix entre Crist i la seva Església,
perquè el matrimoni com a signe implica un procés dinàmic, que avança gradualment amb la progressiva integració dels dons de Déu. Però, d'altra banda, el Papa insisteix
de manera forta i decidida sobre el fet que en la naturalesa
mateixa de l'amor conjugal hi ha l'obertura a allò definitiu,
també a l'interior d'aquesta combinació d'alegries i de fatigues, de tensions i de repòs, de sofriments i d'alliberament,
Fulldiocesà

de satisfaccions i de recerques, d'avorriments i de plaers
que és, precisament, el matrimoni.
El capítol es conclou amb una reflexió molt important sobre la transformació de l'amor, perquè la prolongació de la
vida fa que es produeixi alguna cosa que no era comuna en
altres temps: la relació íntima i la pertinença mútua han de
conservar-se per quatre, cinc o sis dècades, i això es converteix en una necessitat de tornar a triar-se una vegada i
una altra. L'aspecte físic canvia i l'atracció amorosa no disminueix però canvia: el desig sexual amb el temps es pot
transformar en desig d'intimitat i complicitat. No podem
prometre'ns de tenir els mateixos sentiments durant tota
la vida. En canvi, sí que podem tenir un projecte comú estable, comprometre'ns a estimar-nos i a viure units fins que
la mort ens separi, i viure sempre una rica intimitat.

30 anys de concurs bíblic
La Federació de Cristians de Catalunya organitza un viatge
obert a tothom a la Ciutat del Vaticà per presentar el Concurs al Papa i difondre’l al món. Amb motiu de l’efemèride
s’inaugurarà una exposició. El viatge tindrà lloc del 23 al 26
de maig. Més informació al tel. 933 630 364.
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Marca la X per a l'Església
en la teva declaració!
CEE

La ruta

49è pelegrinatge
a Lurdes
Hospitalitats

Estem en plena campanya de la renda
i de nou tots hem de fer un esforç de
conscienciació que hem de marcar la
X en la casella de l'Església Catòlica.
Què suposa marcar la X?
Suposa contribuir al seu sosteniment
bàsic (celebrar el culte, retribuir les
persones dedicades a l'Església i dur
a terme els projectes pastorals) perquè pugui continuar realitzant la
seva labor tant en l'àmbit pastoral
com en el social.
Els ingressos obtinguts a través de la
X en la declaració de la renda suposen
un 25% del finançament de l'Església
en el seu conjunt. Aquesta estimació
és una mitjana aproximada, perquè
els diners de la casella de l'Església en
la declaració de la renda es repartei-

xen des del Fons Comú Interdiocesà
sobre la base de multitud de criteris,
de manera que, solidàriament, les diòcesis amb menys recursos i menys
possibilitats reben proporcionalment
més diners.
Es poden marcar les dues caselles
En aquest cas, es destinarà un 0,7%
dels impostos a l'Església Catòlica i un
altre 0,7% a «Altres finalitats d'interès social». Això no suposa pagar més
impostos, sinó un benefici tant per a
l'Església com per a les entitats que
s'emmarquen dins de «finalitats socials». A més, en marcar la X no paguem
més impostos ni ens retornen menys
diners. Es tracta d'un acte voluntari i
lliure a través del qual decidim a què
es destina un percentatge mínim dels
nostres impostos.

L'Hospitalitat de la Mare de Déu
de Lurdes ja ha començat el període d'inscripcions per a assistir
al 49è Pelegrinatge a Lurdes de
França que es farà de l'11 al 15 de
juny. Fem una crida a tothom qui
vulgui viure aquesta experiència,
des dels més petits, als joves, als
més grans, als moviments d'Església, a les persones que tenen alguna malaltia o alguna discapacitat.
Tot un equip de voluntaris vetllarà
perquè estiguin ben atesos i passin cinc fantàstics dies plens de
germanor, convivència, pregària, i
sobretot molta alegria.
Inscripcions i informació:
Vic (Seminari, de dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda);
Manresa (c/ Sobrerroca, 22, baixos, de dilluns a divendres, de 5 a 8
de la tarda, i dissabtes, de 10 a 12);
Igualada (c/ Òdena, 118, baixos,
davant el Centre de Dia; de dilluns
a divendres, de 6 a 8 de la tarda).
Informació i inscripcions bisbat
de Solsona a:
www.hospitalitatvicsolsona.org.

8 de maig del 2016

Glossa

L’experiència de l’Esperit Sant
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Escric aquesta glossa l’endemà del dia de l’Esperit Sant
d’Alpha. Estic encara commogut per la manifestació del
poder de l’Esperit Sant en els que hi participaren. Ho faig,
també, comptant que tots vosaltres la llegireu una setmana abans de Pentecosta i, per tant, em serveix per a convidar-vos a la Vetlla que tindrà lloc a la catedral, en vistes
a que molts pugueu descobrir i, fins potser, experimentar
això mateix. A més, resulta que això de fer experiència
de l’Esperit Sant és un altre dels elements característics
d’una parròquia que gaudeix de bona salut i creix, segons
el capítol 5è del llibre “Una renovación divina”.
Parlar del poder transformador de l’Esperit Sant es pot
fer a partir de la Sagrada Escriptura, especialment dels
Fets del Apòstols que estem llegint aquest temps de Pasqua. També es pot fer des d’una perspectiva històrica, analitzant la trama espiritual que explica les vicissituds de
l’Església al llarg dels segles. Fins i tot, és possible a través
d’una aproximació teològico-pastoral. No us afeixugaré
amb cap d’aquestes aproximacions més intel·lectuals.
Simplement us explico el que està passant als fidels i a
les parròquies que, a través del curs Alpha, dels cursets
de l’Escola de Sant Andreu i del recés d’Emmaús, s’han
obert a l’acció de l’Esperit Sant. Tots aquests mètodes
estan molt ben pensats però no són molt més enginyosos i pedagògics que els “estudis bíblics”, les “catequesis
d’adults o familiars”. El que fa que aquests nous cursets,
especialment l’Alpha, siguin poderosament transformadors per a les persones que hi assisteixen i per a les
comunitats parroquials que els organitzen, és la centralitat de l’experiència del do de l’Esperit Sant. Sense això,
també aquests cursos comportarien una millor formació
bíblica i teològica als seus participants, però no provocarien conversions i creixement de les comunitats.

Aquests mètodes: presenten amb naturalitat i normalitat la importància de l’experiència de l’Esperit Sant en el
procés de la vida cristiana; expliquen amb senzillesa com
podem rebre aquest do; i propicien i inviten les persones
a un moment d’oració senzill per a demanar-lo i perquè
d’altres els ajudin, també, amb la seva pregària.
La meva explicació avui es converteix en una invitació: veniu a descobrir-ho per vosaltres mateixos diumenge vinent,
dia 15, a les sis de la tarda a la catedral! A més, per a aquells
que, llegint aquestes glosses de Pasqua, heu somniat amb
una parròquia nova, viva, acollidora, amb expectatives, que
no “tapa forats”, que viu impulsada per l’Esperit Sant, que
s’articula en petites comunitats de fe, que invita als qui no
la coneixen, us convido a dos quarts de cinc al Palau Episcopal, a la xerrada, que jo mateix donaré, sobre “la transformació evangelitzadora de les nostres parròquies”.
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