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Documents episcopals

HOMILIA EN L’ENCONTRE EUROPEU
DE JOVES DE TAIZÉ
Avui acabem el nostre Pelegrinatge de Confiança a Través de la Terra a
València. Ho fem contemplant el que hem viscut: la misericòrdia de Déu.
En un dels tallers, es convidava a comprendre d’una nova manera, a través
de la paràbola del bon samarità i de la literatura contemporània, la realitat de la
misericòrdia. Aquesta no és un valor, sinó un esdeveniment que sorgeix, que irromp
en la nostra vida.
Així li va succeir a santa Maria. Ella mai no va tenir una revelació interior
sobre el significat de concepte de misericòrdia. Déu, tot el contrari, va irrompre en
la seva vida, l’estimà desproporcionadament i li va demanar que concebés el seu
Fill. La Verge vivia en la sorpresa i en l’acollida. Ens ho diu l’Evangeli d’avui:
“conservava totes aquestes coses, meditant-les en el seu cor”.
Així mateix, a tots nosaltres, ens ha sorprès la misericòrdia de Déu i ens han
convidat a conservar aquesta experiència i a meditar-la en el nostre cor. Comparteixo
amb vosaltres la meva meditació per il·luminar i estimular la vostra.
Arribàrem a València i ens va sorprendre l’amor immerescut d’aquesta parròquia: la vostra acollida calorosa i generosa, estimades famílies! Els qui coneixem
altres encontres europeus de Taizé ens emportàrem, encara, una major sorpresa.
No només ens acollíeu en les vostres cases, sinó que: ens deixàveu els vostres llits,
ens asseieu a les vostres taules, ens acompanyàveu a missa, a l’oració, a la reflexió
de grups...
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Quan ens submergírem en el treball matinal, descobrírem un altre rostre de
la vostra misericòrdia. Ens adonarem d’ella: escoltant els testimonis agraïts de tres
immigrants del vostre alberg; veient la naturalitat amb la qual us creueu en aquest
pati amb els pobres que vénen a Càritas; i sentint la presència d’alguns d’aquests
necessitats en els nostres grups de reflexió i en la festa d’ahir.
Quan ens hem escoltat uns als altres aquests dies, també hem fet experiència
de la sorprenent misericòrdia de Déu. Les històries de perdó que hem escoltat i,
sobretot, el testimoni de reconciliació i confiança en Déu que un de vosaltres ha
viscut aquests dies m’ha tocat especialment.
Sorprès, doncs, de tantes maneres, per la misericòrdia de Déu, he viscut
l’oració d’aquests dies amb una obertura especial a la paraula de Déu i a les meditacions dels germans de Taizé. Tinc la impressió que he meditat de veritat totes
aquestes coses i les he guardat en el cor. Ja no sóc el mateix. Alguna cosa ha canviat.
Aquest Any de la Misericòrdia ja no és per a mi l’última moguda pastoral de la
nostra Església catòlica. S’ha convertit en un any de gràcia. Així ho desitja per a
cadascun de nosaltres el nostre papa Francesc, així ho ha propiciat aquest encontre.
València, 1 de gener de 2016

HOMILIA EN LA FESTA DEL
SANTÍSSIM MISTERI DE CERVERA
Ahir al vespre, abans d’escoltar les magnífiques completes que inauguren
aquesta festa, ens explicaren el fet miraculós que avui celebrem: el sagnat de la
vera Creu de Cervera. Narra la tradició i l’acta de la partició de la relíquia que se
sentí esclatar un tro quan el temps era ben serè, començaren a sonar les campanes i
alguns presents sortiren corrents de Santa Maria cridant “misteri, misteri, misteri”
pels carrers de la ciutat.
La vostra parròquia, junt amb moltes altres, es troba a les portes d’una missió popular a la qual el Papa ha invitat tota l’Església amb motiu de la Quaresma
d’aquest Any Sant de la Misericòrdia.
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Reflexionar aquests elements -tro, campanes i anunci breu i arreu- propis del
miracle que commemorem, en la perspectiva de la preparació espiritual i pastoral
de la missió parroquial, és el que em proposo en aquesta homilia.
I
“Va esclatar un tro enmig d’un dia ben serè”.
En la Sagrada Escriptura són abundants les referències atmosfèriques
extraordinàries enmig de les accions miraculoses de Déu: des dels llamps i trons
al Sinaí quan Déu es trobà amb Moisès i li lliurà les taules de l’aliança, fins a la
ventada impetuosa i la remor del cel quan l’Esperit Sant davallà sobre els primers
deixebles de Jesús i tots van quedar plens de l’Esperit.
El tro, el fenomen, mai a l’escriptura és allò essencial de l’obrar extraordinari
de Déu. És només un signe confirmatori que Déu està intervenint.
En el miracle que ens ocupa és ben clar. Ningú, ni aleshores, va fixar el seu
interès en el tro. Tothom es va fer una doble pregunta. Com potser si és ben serè?
Què significa aquest signe extraordinari?
El tro, per tant, fou la condescendència divina per cridar l’atenció de tothom
envers allò que sentirien anunciar pels carrers. Sense ell, potser quan hagués corregut la nova –No ho saps? Diuen que a Santa Maria ha succeït un miracle, que
la vera Creu ha sagnat i la gota que n’ha eixit s’ha dividit en tres per confirmar el
misteri de la Trinitat!– molts haurien respost: Què dius? Com vols que sigui veritat
una cosa així?
Segurament, molts que van sentir el tro i es van fer aquelles dues preguntes,
quan sentien la gent pel carrer cridant misteri i reproduint la conversa que indicava
fa un moment, exclamaven: -Ah! El tro!– Un miracle!
Quin signe avui el Senyor està fent a la vostra parròquia que suscita en la
gent de la ciutat: Com pot ser? Què significa això?
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Honestament, crec que les conversions del curs Alpha, els punts de llum que
han nascut amb totes les ambigüitats que vulgueu. També tot el treball de Càritas
enmig de les greus dificultats de molts en aquesta crisi fa que molts diguin: Com
pot ser que aquests ara vagin a missa? Què significa aquest canvi?
Ahir, en el primer Gloria Patri del 1r nocturn de les completes, quan la música
i les veus adquireixen aquella vibració espiritual tan intensa, pensava en Pentecosta,
en el tro, la remor del cel, que està vivint aquesta parròquia.
II
“Van començar a sonar les campanes”.
Tots sabeu, i més aquí a Cervera, que els campanars han estat durant segles
el mitjà principal de comunicació. Encara avui s’avancen als tuits quan cal anunciar
que algú s’ha batejat, casat o ha mort.
Abans la gent tenia l’oïda sensible a les campanes. Sentien tots els quarts,
totes les hores. Era el mitjà per anar a l’hora. No diguem quan tocaven a sometent
o a foc.
Aquell dia les campanes no feien un toc après. No tocaven tampoc a festa.
Feien un toc desconegut: tocaven a primer anunci. Deien atents que l’Església surt
a anunciar una bona nova.
Les nostres campanes avui són l’anunci d’una missió popular. Els nostres
veïns quan senten “missió popular” es queden de pedra -els joves- o bé els ve a la
memòria uns frares de barbes llargues i sants hàbits predicant la conversió a cop
de temor de l’infern.
Vosaltres no només heu de sortir en missió, sinó anunciar-la. La gent abans
de rebre la vostra visita ha d’haver sentit “el tro”, però també ha d’haver sentit
“tocar campanes”.
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III
“Alguns sortiren pels carrers cridant: Misteri, misteri, misteri”.
És una constant en la Bíblia, però sobretot en els Fets dels Apòstols, l’acte
de sortir i anunciar el misteri i l’amor salvador de Déu.
Si repasseu Ac 2...
Sempre que l’Esperit Sant interiorment o per mitjà d’un miracle exterior
toca la vida dels cristians, aquests no s’ho poden guardar. Recordeu també tots els
guarits per Jesús i pels apòstols.
L’anunci Déu el prepara, l’impulsa i el fa fructificar.
L’anunci Déu el precedeix amb un tro, l’impulsa amb l’expectació de les
campanes i el fa fructificar provocant la fe, la conversió en aquells que l’escolten.
A nosaltres ens sembla que parlar públicament de la fe en Jesús provocarà
rebuig i burla, però Jesús beneeix l’obra de l’anunci i aconsegueix conversions
impensables.
L’anunci primer era breu, quasi sense arguments: Misteri! Ara podem dir:
Déu t’estima, ho saps?
Ha donat la vida per tu i per a tu!
Déu per amor s’ha fet home, ha tocat la nostra història, ha palpat els nostres
somnis, sofriments i esclavituds i s’ha carregat a les espatlles el nostre pecat per
alliberar-nos.
No és, però, obra de mercenaris –que cobren per fer-ho– ni d’estrategs –que
calculen les condicions. És obra de persones tocades per l’acció de Déu.
Així doncs, si la vostra comunitat és un tro, més encara si vosaltres cristians
sou el veritable tro de Cervera; si heu tocat les campanes de la missió popular; si
ara en aquesta eucaristia el Senyor fa el miracle de fer-vos sentir la seva presència
salvadora; no tingueu por, sortiu i anuncieu a tots el misteri de la fe que salva.
Cervera, 6 de febrer de 2016
Documents episcopals
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HOMILIA EN LA MISSA CRISMAL
Aquesta és l’eucaristia del crisma del cinquè any pastoral del meu pontificat.
Ho faig conscient que suposa l’acompliment d’una primera etapa del servei a la
nostra estimada Església de Solsona que el Senyor m’ha confiat. Cinc anys ja són
cinc anys!
Avui és, em sembla, un dia escaient per compartir amb senzillesa el balanç
espiritual del camí que hem fet plegats amb la col·laboració preuada de tants fidels
laics. El dia que renoveu les promeses sacerdotals, síntesi i compromís de la missió
que us ha estat confiada i de la comunió des de la qual pot ser fecunda, mirem enrere
i fem balanç d’aquest quinquenni.
Aquesta celebració, a més, té lloc al bell mig de l’Any Sant de la Misericòrdia. Ens trobem a la catedral, al nostre temple jubilar i envoltats d’alguns detalls
que volen estimular-nos a viure i fer viure la gràcia jubilar.
El dia que beneirem els sants olis i consagrarem el sant crisma que serviran
per a la unció dels malalts, els baptismes, les confirmacions i les ordenacions, pensem
en la misericòrdia que ha d’amarar el nostre ministeri. Aquests sagraments, junt
amb la celebració de les exèquies, han de ser els signes que consumin la guarició,
la consolació i l’alliberament físic i espiritual de què parlen les lectures d’avui, són
els signes eficaços de la misericòrdia del Pare. Crec que és bo que contemplem la
crida que suposa aquest any de gràcia des de l’òptica dels sagraments de la iniciació
cristiana i dels sagraments de guarició –dedicació principal en el nostre ministeri
en aquest temps de manca de capellans.
***
Les promeses que ara renovareu comencen recordant que són les mateixes
promeses de l’ordenació i demanant la vostra voluntat de renovar-les. Es tracta de
renovar el compromís d’una vida a imitació de Crist i d’una vida al servei de la
missió que va confiar als apòstols.
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Una vida a imitació de Crist
Avui més que mai, ens ho recorda molt sovint el Sant Pare, calen ministres
que lluny de tota mundanitat visquin amb fidelitat l’Evangeli. Tots coneixem per
experiència la bellesa d’una vida així. Malauradament, també sabem com n’és
d’enganxós i subtil l’estil del món i com calla el Senyor quan la nostra vida, especialment si comença a instal·lar-se, oblida la pràctica quotidiana de l’escolta
orant de la Paraula. De ben segur que a molt pocs ens falta l’experiència de viure
moments grisos en els quals només es manté la fidelitat gràcies a les obligacions
i les peticions, gràcies a les engrunes de gràcia que ens reporta la celebració dels
sagraments, també quan els vivim fredament i fins indignament.
Durant aquests cinc anys, he mirat de dedicar una part important del meu
temps a trobar-me amb tots vosaltres per animar-vos a una vida fidel i generosa
amb el Senyor. He mirat de privilegiar aquestes visites en els moments en què us
ha faltat la salut. També he promogut iniciatives de convivència sacerdotal que
estimulin el fet de trobar-se per pregar, per compartir i per conviure. He animat a
participar o a crear fraternitats sacerdotals que procurin un encontre setmanal o
quinzenal. He curat les trobades sacerdotals de zona o diocesanes, els exercicis
espirituals i els pelegrinatges sacerdotals. Finalment, m’he determinat a fomentar
la vida fraterna en edificis parroquials que permetin la pròpia vivenda i, alhora,
espais d’oració i d’àpats en comú.
Crec que en la fidelitat al seguiment de Crist i, per tant, en els mitjans que ens
hi ajudin, ens hi va el nostre futur sacerdotal, ja sigui per salvar-lo de la secularització
o de caure en una vida mundana que esterilitza completament el nostre ministeri.
Una vida al servei de la missió confiada
Considero que una grandíssima ajuda per a la nostra vida sacerdotal és, com
diu una de les preguntes que tot seguit us faré, “ser fidels dispensadors dels misteris de Déu en la celebració eucarística i en els actes del culte diví, i ser fidels a la
predicació de la paraula [...] moguts únicament pel zel de la salvació dels homes”.
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Tots dispenseu els sagraments i prediqueu la paraula, però cada vegada a
menys gent. Alguns fins i tot palpeu que la caiguda de la petició dels sagraments
i d’assistència a la missa dominical és tan greu que arribareu a veureu aviat com
no us queden oportunitats per al ministeri si no el replantegeu en clau de sortida
missionera.
Els fidels de les nostres parròquies s’han fet grans i viuen la frustració de la
manca d’un relleu generacional. Molts reconeixen, però, que és normal que fills i
néts no vulguin seguir, perquè, si són sincers, a ells tampoc no els omple i transforma
la simple rutina dominical. Els més inquiets i actius, que participen en algun servei,
viuen un tast d’aquella vida fraterna que hauria de ser el distintiu d’una comunitat
cristiana, però quan qualsevol obligació familiar els impedeix el voluntariat que
estan fent, perden l’àmbit de vida eclesial que enriquia la seva experiència. No
manquen els que fins i tot deixen l’eucaristia quan els fills els deixen els néts o els
demanen quelcom per poder gaudir de la seva afició esportiva, cultural o lúdica.
Tots coneixeu el Pla pastoral. Sabeu que no és un document fet perquè havíem
de tenir pla. Planteja un model i un itinerari per convertir pastoralment les nostres
comunitats. Coneixeu, també, el treball que més recentment he indagat entorn
del llibre “Una renovación divina” i que estic convençut que procurarà als qui hi
participin llums molt clares per canviar la fesomia de les comunitats parroquials,
per fer-les passar de l’agonia al creixement saludable. No us ha passat desapercebut tampoc que he nomenat delegades episcopals disposades a ajudar tots aquells
rectors que ho demanin.
No nego que hi ha altres maneres de respondre fidelment i generosament a
la promesa de dispensar els sagraments i predicar la paraula, però tots sabem que
continuar fent el que hem fet sempre té un final dramàtic. Inventar i impulsar un
camí per lliure té molts números d’esdevenir un fracàs. Tan equivocat serà el que
proposa la diòcesi quan la renovació i el creixement ja és ben evident en aquelles
parròquies que s’hi van apuntar des de bon començament?
Sigui com sigui, crec que durant aquests cinc anys hem fet un camí que
molts a fora valoren i que omple d’esperança aquest temps de gran canvi de la
nostra Església.
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***
El papa Francesc, al número 16 de la Misericordiae Vultus, comenta
l’Evangeli de la missa d’avui. Diu:
L’evangelista narra que Jesús, un dissabte, va tornar a Natzaret i, com era
costum, va entrar a la sinagoga. El van cridar perquè llegís l’Escriptura i la comentés. El passatge era el del profeta Isaïes on està escrit: «L’Esperit del Senyor reposa
sobre meu, perquè ell m’ha ungit. M’ha enviat a portar la bona nova als pobres, a
proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat
els oprimits, a proclamar l’any de misericòrdia del Senyor» (61,12).
Aleshores el Papa aporta: “Un any de misericòrdia”, és això el que el Senyor
anuncia i el que desitgem viure. […] portar una paraula i un gest de consolació als
pobres, anunciar l’alliberament a tots els que estan presoners de les noves esclavituds de la societat moderna, restituir la vista a qui no pot veure-hi més perquè
s’ha replegat sobre si mateix, i tornar a donar dignitat a tots els qui n’han estat
privats. La predicació de Jesús es fa novament visible en les respostes de fe que el
testimoniatge dels cristians és cridat a oferir.
Constatem la invitació i ens adonem que el nostre contacte amb els pobres,
els nous esclaus, els nous cecs i els qui han perdut la dignitat és ben limitat. El
nostre treball es consumeix preparant els sagraments de la iniciació i enterrant
difunts. Però, no és veritat que rere aquests contactes s’obren moltes oportunitats?
Quants sofriments i dificultats poden emergir en una conversa si els nostres gestos
i paraules són de misericòrdia! Quantes oportunitats se’ns obriran si, en lloc de
fer simplement allò que ens demanen, cerquem d’oferir l’evangeli que consola,
allibera, cura, perdona i dignifica!
Tots sabem com les persones encara s’apropen amb temor de ser jutjats a causa de la seva vida moral o de la llunyania de l’eucaristia dominical. Tots sabem com
agraeixen un tracte amable. També sabem que el que viuen obre un interrogant en la
seva vida i els fa plantejar quin sentit hi estan donant i que, si marxen simplement
atesos amb amabilitat, no han viscut realment un encontre ple de misericòrdia. En
algunes ocasions veiem com s’obre una porta a un acompanyament que permetria
l’anunci d’un temps de gràcia del Senyor, d’un temps d’alliberament i guarició.
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Siguem misericordiosos davant d’aquestes persones i engresquem els més trempats
de les nostres comunitats a ajudar-nos-hi. Si no tenim a la parròquia algú que ens
hi pugui ajudar, fiem-nos dels voluntaris de L’Esglésiaquesurt.
Com us deia en la meva primera missa crismal, ara fa cinc anys:
“Qui de vosaltres no ha viscut amb passió la conversa amb algú afeixugat pel
dolor! No és veritat que el Senyor ens ha concedit el do immens de ser instruments
de la seva presència en els moments clau de les vides de les persones!”
Per acollir i acompanyar les oportunitats que ens brinda la feina que, sense
més canvis, podem fer, no cal altra cosa que cultivar un esperit misericordiós, veure
en cada sagrament i cada enterrament una oportunitat i cercar o acceptar alguns
pocs col·laboradors. Us convido de cor a fer-ho!
***
No puc oblidar, en l’acabament d’aquestes paraules, un record agraït i una
felicitació de tot cor envers els sacerdots que enguany celebren les noces d’or i
d’argent sacerdotals. Unint-nos a l’acció de gràcies de Mn. Josep Maria Besora i
Mn. Jaume Sala, de Mn. Joan Casals i Mn. Jaume Prat. Ja arribeu a aquesta celebració els que us heu mantingut fidels, potser no sense superar dificultats i proves,
especialment quan molts dels vostres companys ho varen deixar estar en les diferents
onades de secularització que hem patit. El vostre sacerdoci té un mèrit especial i de
ben segur que el Senyor el beneeix amb una fecunditat espiritual i pastoral especial.
Preguem també per tants companys que ens han deixat en el darrer any.
Els primers anys del meu ministeri el Senyor ens va concedir un temps de salut i
longevitat, però, des de la darrera missa crismal, hem perdut 7 germans, el darrer
ben recentment, pels quals pregarem especialment en la pregària eucarística.
No ens oblidem dels companys que per causa d’avançada edat o malaltia o
situació espiritual avui no són amb nosaltres. A tots la meva oració pel seu sacerdoci.
Catedral de Solsona, 21 de març de 2016
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CONFERÈNCIA PER A LA MISSIÓ
POPULAR PARROQUIAL
TOTS, DEIXEBLES MISSIONERS
Introducció
El papa Francesc, a la Butlla de convocació de l’Any Sant de la Misericòrdia,
demana als bisbes que organitzin a les diòcesis missions per al poble, “perquè el
temps de gràcia donat en l’Any Jubilar permeti a tants fills allunyats trobar el camí
de retorn cap a la casa paterna” (MV 18).
Aquesta conferència, pensant que no s’adreçarà a aquests “fills allunyats”,
sinó als fidels de les parròquies invitats a participar en una missió popular, persegueix
mostrar-vos que és possible aital aventura i que tots en podem ser protagonistes.
Més encara, cerca donar-vos una eina senzilla que us permeti ser-ho almenys amb
els que tracteu ordinàriament.
Tots deixebles missioners
Tots m’heu sentit explicar en diverses ocasions que l’Evangelii Gaudium és
el programa pastoral que el papa Francesc ha definit per als propers anys. Aquest
document comença afirmant que “L’ALEGRIA DE L’EVANGELI omple el cor i
la vida sencera dels qui es troben amb Jesús. Els qui es deixen salvar per Ell són
alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior, de l’aïllament. Amb Jesucrist
sempre neix i reneix l’alegria” (EG1). Seguidament, en el núm. 2, considera que el
gran perill present en el món actual és el fet que la “múltiple i aclaparadora oferta
de consum” porta les persones a “una tristesa individualista”, a una “recerca malaltissa de plaers superficials”, a una vida que “es tanca en els propis interessos”, que
ja no deixa “espai per als altres”, on “no hi entren els pobres”, on “no s’hi escolta
la veu de Déu”, “no s’hi gaudeix la dolça alegria del seu amor”, “no hi batega
l’entusiasme per fer el bé”.
El Papa conclou, en aquesta arrencada sorprenent, que el perill esmentat
també afecta els creients, per la qual cosa invita “cada cristià, en qualsevol lloc i
Documents episcopals
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situació en què es trobi, a renovar ara mateix el seu trobament personal amb Jesucrist o, almenys, a prendre la decisió de deixar-se trobar per Ell, d’intentar-ho cada
dia sense parar” (EG 3).
La invitació és ben concreta i, ara, la podem fer nostra. Perquè també nosaltres
podem ser d’aquells creients que a causa de la mundanització “es converteixen en
éssers ressentits, queixosos, sense vida” (EG2). Per això començo aquesta xerrada
invitant a unir-vos a aquesta petició que el Papa adreça a Jesús: «Senyor, m’he deixat
enganyar, de mil maneres vaig escapar del teu amor, però aquí estic una altra vegada
per renovar la meva aliança amb tu. Et necessito. Rescata’m novament, Senyor,
accepta’m un cop més entre els teus braços redemptors» (EG3).
El Papa, després de mostrar el punt de partida per als qui hauran de ser
impulsors del seu programa pastoral, explica la conversió pastoral que ha de viure
l’Església (cap. 1) i reconeix les dificultats de fons que caldrà afrontar (cap. 2).
Així doncs, després de mostrar que el seu programa no consisteix simplement en
la reforma personal de vida, sinó que es tracta d’una reforma comunitària que porti
a la missió, recorda que tots som missioners i ensenya amb senzillesa un mètode
per arriscar-se a ser-ho.
Introdueix aquest apartat, dient al núm. 110: “Vull recordar ara la tasca que
ens urgeix en qualsevol època i lloc, perquè «no pot haver-hi autèntica evangelització sense la proclamació explícita que Jesús és el Senyor», i sense que existeixi
un «primat de la proclamació de Jesucrist en qualsevol activitat d’evangelització»”.
De ben segur que la majoria que m’escolteu pensareu: “sí, és clar, però jo no,
jo no sóc capaç, no tinc formació, sóc pecador, etc.”. El Papa us respon: “En tots els
batejats, des del primer fins a l’últim, actua la força santificadora de l’Esperit que
impulsa a evangelitzar” (EG119). “Cadascun dels batejats, sigui quina sigui la seva
funció a l’Església i el grau d’il·lustració de la seva fe, és un agent evangelitzador
[...]. Aquesta convicció es converteix en una crida dirigida a cada cristià, perquè
ningú no postergui el seu compromís amb l’evangelització, perquè si un de debò
ha fet una experiència de l’amor de Déu que el salva, no necessita gaire temps
de preparació per sortir a anunciar-lo, no pot esperar que li donin molts cursos o
llargues instruccions” (EG120). “Tots som cridats a oferir als altres el testimoni
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explícit de l’amor salvífic del Senyor, que més enllà de les nostres imperfeccions
ens ofereix la seva proximitat, la seva Paraula, la seva força, i li dóna un sentit a la
nostra vida. El teu cor sap que no és el mateix la vida sense Ell; llavors això que
has descobert, això que t’ajuda a viure i que et dóna una esperança, això és el que
necessites comunicar als altres” (EG 121).
Persona a persona
El Papa, ho hem vist, no vol confiar l’evangelització a uns grans especialistes,
molt preparats i que configuren una mena d’elit pastoral i missionera. El Papa ens
hi vol a tots i, per això, proposa privilegiar un instrument per anunciar l’Evangeli
assequible a tothom. Ell l’anomena el mètode Persona a persona.
Us vaig llegint i comentant la descripció que ell mateix en fa als núm. 127128 i, ja veureu, com cada cop se us fa més clar que tots els qui som aquí podem
ser deixebles missioners:
“Avui que l’Església vol viure una profunda renovació missionera, hi ha una
forma de predicació que ens competeix a tots com a tasca quotidiana. Es tracta de
portar l’Evangeli a les persones que cadascú tracta, tant als més pròxims com als
desconeguts” (EG127).
Així doncs, el Papa no parla d’una predicació davant d’un auditori, ni d’un
encontre convocat específicament per a l’anunci. Parla d’anunciar Jesús enmig
de les converses ordinàries, de les estones gratuïtes de diàleg que tenim amb les
persones que tractem: els familiars, els companys d’estudis, de feina, la veïna, la
perruquera, la persona que ens creuem cada matí anant a la feina o aquell amb qui
anem a córrer...
“És la predicació informal que es pot realitzar enmig d’una conversa
i també és la que realitza un missioner quan visita una llar. Ser deixeble és
tenir la disposició permanent de portar a altres l’amor de Jesús i això es
produeix espontàniament en qualsevol lloc: al carrer, a la plaça, en el treball,
en un camí” (EG 127).
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El missioner que anuncia l’Evangeli així, d’una manera natural i quasi espontània, perquè està convençut que el millor que pot oferir a l’altre és l’amor de
Jesús, sempre està a punt per parlar d’Ell als qui tracta.
“En aquesta predicació, sempre respectuosa i amable, el primer moment és
un diàleg personal, on l’altra persona s’expressa i comparteix les seves
alegries, les seves esperances, les inquietuds pels seus éssers estimats i
tantes coses que omplen el cor” (EG 128).
Aquest anunci no és un abordatge, sinó que s’encarna en la vida de la persona i es fa possible quan el diàleg que s’estableix afecta a la vida de la persona
que tenim al davant. No és possible estar parlant de futbol, del temps, de l’última
notícia del diari i etzibar que Déu t’ha salvat en Crist Jesús.
En canvi, si la persona s’obre i et manifesta les seves alegries o penes, si dóna
a entendre que això que està vivint el fa pensar i intueix que és quelcom més gran
del que pot entendre o bé que no sap massa com sortir-se’n, és fàcil amb delicadesa
anunciar aquell que a tu t’ho ha fet possible.
“Només després d’aquesta conversa és possible presentar-li la Paraula,
sigui amb la lectura d’algun verset o d’una manera narrativa, però
sempre recordant l’anunci fonamental: l’amor personal de Déu que es
va fer home, es va lliurar per nosaltres i viu oferint la seva salvació i la
seva amistat” (EG 128).
Així doncs, anunciar explícitament l’Evangeli enmig d’una conversa informal
consisteix a saber citar textualment o narrativament algun fragment de l’Evangeli
en el cor de la vida de la persona amb la qual estàs dialogant. Cal, però, no oblidar
mai que cal seleccionar un verset o un fragment que contingui o insinuï l’anunci
fonamental de Jesús. No consisteix a fer una admonició moral, sinó a mostrar que
l’amor de Déu fet proper en Crist Jesús, ara i aquí, pot il·luminar, guarir, consolar,
alliberar la persona que cerca alguna resposta o ajuda.
“Si sembla prudent i es donen les condicions, és bo que aquest trobament
fratern i missioner acabi amb una breu oració que es connecti amb les
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inquietuds que la persona ha manifestat. Així, percebrà millor que ha
estat escoltada i interpretada, que la seva situació queda en la presència de
Déu, i reconeixerà que la Paraula de Déu realment li parla a la seva pròpia
existència” (EG218).
Aquest tipus de predicació no pot desembocar in situ en una sessió de catequesi. Al contrari, començar a fer-la pot frustrar la gràcia que conté el caràcter
querigmàtic d’aquesta acció –anunci breu, al cor de la vida, d’allò fonamental-. En
canvi, s’adiu perfectament concloure aquest anunci amb una pregària, sempre que,
com diu el Papa, es vegi que li farà bé a la persona que tenim al davant. Pot ser una
pregària que tu fas per ell en veu alta. Una pregària en la qual demanes que l’Esperit
Sant actuï en aquella persona amb relació a allò que viu i a l’anunci que ha rebut.
Una eina concreta: els vídeos virals querigmàtics
De tot el que explica el Papa, segurament allò que més ens pot costar és
“presentar-li la Paraula, sigui amb la lectura d’algun verset o d’una manera
narrativa, però sempre recordant l’anunci fonamental: l’amor personal de
Déu que es va fer home, es va lliurar per nosaltres i viu oferint la seva salvació
i la seva amistat”.
No sabem com fer-ho, no coneixem suficientment els evangelis, ens sentim
incòmodes. Quan ens trobem en converses que propicien un anunci d’aquestes
característiques, màxim ens surt: pregaré per tu.
Us porto un vídeo viral querigmàtic que us pot servir per fer possible aquest
anunci. És un dels que faig servir quan vaig a les escoles per a proclamar l’anunci
fonamental: “L’amor personal de Déu que es va fer home, es va lliurar per nosaltres
i viu oferint la seva salvació i la seva amistat”.
S’anomena “Falling plates” i pot ser molt útil quan algú en la conversa
prèvia ha verbalitzat: una infantesa o joventut bonica, a recer de l’Església; un
allunyament a causa d’unes decisions que el van apartar; i una vida molt complicada des d’aleshores.
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Després de veure el vídeo, junts o un altre dia, es pot preguntar si la persona
se sent identificada amb el que diu la primera part del vídeo –la pupil·la, alguna de
les habilitats que es presenten, l’ordinador, el got d’aigua, la flor-. Es pot continuar
demanant si recorda allò que va passar i va desencadenar tot un seguit de desgavells
que han culminat amb allò que m’està explicant. Es pot concloure, si les respostes
ho permeten, preguntant si l’anunci que Jesús s’ha fet home per alliberar-nos de la
trencadissa de la nostra vida, i que la fe en Ell pot canviar-ho tot i pot retornar la
vida, li ha arribat al cor, li ha suscitat una esperança. Si la resposta és afirmativa,
està clar que aleshores cal invitar la persona a recitar una senzilla oració de fe i
confiança en Jesús.
N’hi ha d’altres: “The year of de rat”, útil per a les persones que se senten
ferides i enfonsades a causa dels conflictes relacionals i per a persones que no tenen
un passat cristià i el llenguatge més explícitament cristià els pot ser més incomprensible; “El primer regalo”, apropiat en temps de Nadal; un mim sobre la història de
la salvació, que ha fet furor entre els joves i ha estat molt reproduït arreu...
Tots aquells que vulgueu disposar fàcilment d’aquests vídeos, només cal
que abans de marxar anoteu la vostra adreça de correu electrònic en un full que
trobareu en la taula que hi ha a la sortida de la sala.
Conclusió
La missió popular només acaba de començar. Depèn de cadascun de nosaltres
que continuï i tingui una especial intensitat aquests dies per tal de convidar tothom
al curs Alpha del proper dia 10 en algunes de les parròquies grans de la diòcesi i al
curs Nova Vida que tindrà lloc al Seminari de l’11 al 13 de març.
Quaresma 2016

18

Documents episcopals

FESTES DE SANT JOSEP I SANT JAUME
Decret 01/16. Solsona, 01 de febrer de 2016
Atès que les festes de Sant Josep i de Sant Jaume, apòstol, són festes de
precepte i que, aquest any 2016, seran en dies laborables,
Pel present, en ús de les facultats concedides als bisbes, disposo que, en les
festes de Sant Josep i de Sant Jaume d’aquest any, els fidels quedin dispensats de
l’obligació de participar en la celebració eucarística i d’abstenir-se del treball. Amb
tot recomano que els rectors de les parròquies disposin uns horaris convenients a
fi de facilitar als fidels la participació en la celebració eucarística.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona.

+ Xavier Novell i Gomà
Bisbe de Solsona
					

Per manament del Sr. Bisbe
Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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SEPTENARI DE PREPARACIÓ I FESTA DE
LA MARE DE DÉU DELS DOLORS DE BELLPUIG
Decret 03/l6. Solsona, 1 de març de 2016
Atès que segons decret 17/l5, de data 1 d’octubre de 2015, vaig disposar
que la Santa Església Catedral Basílica de Solsona fos temple jubilar durant l’Any
Sant de la Misericòrdia,
Atès que la Butlla del Sant Pare Misericordiae Vultus, d’11 d’abril de 2015,
en el seu punt núm. 3 estableix també que: “[...] a cada Església particular, a la
catedral [...] o en una església de significat especial s’obri [...] una Porta de la
Misericòrdia”. I la carta del papa Francesc al president del Pontifici Consell per
a la Promoció de la Nova Evangelització estableix que: “per a viure i obtenir la
indulgència els fidels estan cridats a realitzar una breu peregrinació cap a la Porta
Santa, oberta en cada catedral o en les esglésies establertes pel bisbe diocesà”,
Tenint present que per a l’obtenció d’aquesta gràcia són necessàries sempre
les següents disposicions personals: estar veritablement penedit dels pecats comesos,
haver rebut degudament el sagrament de la reconciliació, haver rebut la santíssima
eucaristia i pregar per les intencions del Sant Pare,
DISPOSO que rebran la indulgència tots aquells fidels que, amb les disposicions personals, i acomplint les pràctiques sacramentals esmentades acudeixin
en peregrinació a l’església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig durant els dies
11 al 18 de març, corresponents al Septenari de preparació i a la festa de la Mare
de Déu dels Dolors de Bellpuig.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona
+Xavier Novell i Gomà
Bisbe de Solsona
Per manament del Sr. Bisbe
Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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Consell Presbiteral

RESUM DELS TEMES TRACTATS
18a reunió (15/02/16)
Primer balanç de la campanya “Junts fem parròquia”
La responsable del subdepartament d’Autofinançament, Sra. Mònica Brunet,
presenta als assistents un primer balanç de la campanya “Junts fem parròquia”,
valorant-lo positivament.
Es recorda el funcionament de la campanya, adreçada a les parròquies, i
s’informa que properament es podrà fer també el donatiu online i també que s’està
treballant en una proposta per fer arribar a les empreses.
Diàleg sobre la pastoral del sagrament del perdó, arran de la jornada de
formació
El Sr. Bisbe comenta la jornada de formació sobre la pastoral del sagrament
del perdó, demana als assistents una valoració d’aquesta i pregunta si s’ha de fer
quelcom més per tractar el tema.
A partir de les diverses opinions i suggeriments, es valora la possibilitat de fer
venir algun especialista, com ara un moralista, donant elements clau del sagrament
del perdó, fent una mica d’història d’aquest i amb un diàleg moderat.

Consell Presbiteral
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Proposta de modificació del ritme i de la durada de les reunions del Consell
Sobre aquesta proposta, amb el rerefons de la possibilitat de poder avançar
en una cultura sinodal, es proposa reflexionar sobre el funcionament dels diversos
òrgans que té la diòcesi. Es prendrà una decisió després de la jornada sacerdotal
del mes de juny.
Proposta de reunió al Seminari Interdiocesà
Els assistents manifesten una resposta positiva a aquesta proposta i s’acorda
que la propera reunió sigui al Seminari Major Interdiocesà a Barcelona.
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Consell d’assumptes
econòmics
RESUM DELS TEMES TRACTATS
9a reunió (04/03/16)
L’ecònoma Sra. Almudena Cañizal presenta els comptes de l’any 2015, el
balanç de situació a 31 de desembre de 2015, així com els pressupostos per a la diòcesi de l’any 2016. S’expliquen als presents els comptes de l’any 2015 justificant les
partides que han experimentat una desviació superior al 15% respecte al pressupost
previst per a l’exercici de l’any. Així mateix s’informa breument d’alguns moviments
destacats que són d’interès per als presents. També es presenta el balanç de situació
amb la documentació i informacions necessàries amb data de 31 de desembre de
2015. Seguidament es presenta el pressupost per a l’any 2016 on es destaquen les
modificacions i novetats respecte a l’exercici anterior. Al mateix temps, es posa de
manifest la continuïtat de la política d’ajustament pressupostari i la reducció de la
partida d’ajut a fons perdut per obres.
El Consell d’Assumptes Econòmics aprova els comptes i el balanç de situació
a 31 de desembre de 2015. Com també s’aprova el pressupost per a l’any 2016.
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Consell Pastoral Diocesà

RESUM DELS TEMES TRACTATS
4a reunió (13/02/16)
Delegar, formar i acompanyar
El Sr. Bisbe comparteix amb els membres del Consell la seva decisió de
delegar algunes de les seves funcions als seus col·laboradors més propers, així com
formar-los i acompanyar-los. També els comunica que limitarà la seva presència
directa en alguns llocs.
Comenta que, per tal de formar els seus col·laboradors, ha començat a
convocar-los a unes jornades de laics un cop al trimestre. En aquest mateix context
convida els membres del Consell a participar d’aquestes jornades.
Els membres del Consell veuen molt bé el fet de delegar i comenten que les
parròquies també haurien de delegar i confiar més en els laics. Es constata, però,
que de vegades falten persones que tinguin compromís i que visquin l’experiència
de Déu en les seves vides.
Balanç sobre la campanya “Junts fem parròquia”
Es presenta als membres del Consell un primer balanç de la campanya “Junts
fem parròquia”, i es valora molt favorablement.
Es constata que la idea del “150” ha estat positiva i ha ajudat en la campanya.
Es comenta que han de ser els mateixos laics que facin difusió del tu a tu.
El Sr. Bisbe explica que també s’està treballant en una proposta per fer
arribar a les empreses.
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Col·legi de Consultors

RESUM DELS TEMES TRACTATS
10a reunió (04/03/16)
Es presenta el tancament dels comptes de l’any 2015 per part de la Sra.
Almudena Cañizal, ecònoma diocesana. Com, també, el balanç de situació a 31 de
desembre de 2015 i els pressupostos per a la diòcesi de l’any 2016. S’expliquen els
comptes de l’any 2015 justificant les partides que han experimentat una desviació
superior al 15% respecte al pressupost previst per a aquest exercici. S’expliquen
algunes qüestions que sobresurten del funcionament ordinari, algunes partides es
detallen, entre altres qüestions que demanen els membres que constitueixen el
col·legi. També es presenta el balanç de situació amb la documentació i informacions
amb data de 31 de desembre de 2015. Seguidament es presenta el pressupost per a
l’any 2016 i es destaquen les diferències amb el pressupost de l’exercici anterior.
El Col·legi de Consultors aprova els comptes i el balanç de situació a 31 de
desembre de 2015. I també, dóna el vistiplau al pressupost per a l’exercici 2016.

Col·legi de consultors
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NOMENAMENTS
El Sr. Bisbe ha signat els següents nomenaments:
- Sra. Almudena Cañizal i Sotil, renovació del càrrec d’ecònoma diocesana.
- Sra. Teresa Gené i Camps, delegada diocesana de Vida Consagrada.
- Mn. Lluís Grifell i Vilà, membre del Col·legi de Consultors.
- Mn. Joan Casals i Cubinsà i Mn. Albert Cano i Merino, renovació dels
càrrecs de jutges diocesans.
- Mn. Marc Majà i Guiu, renovació del càrrec de membre de la Comissió
de Música Sacra.
- Sra. Teresa Gené i Camps, Sr. Marc Trulls i Noguera i Sr. Josep Marginet
i Barniol, membres del Patronat de la Fundació Mare de Déu de Lurdes
de la Nou.
- Sr. Carles Pedrol i Cudós i Sra. Conxita Medina i Molina, membres de la
Delegació diocesana de Pastoral Familiar.
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Departament d’economia
COMPTES 2015 I PRESSUPOSTOS 2016

Departament d’Economia
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OBRES DE RESTAURACIÓ DEL SANTUARI DEL MIRACLE
Els treballs han consistit en l’execució de dues obres diferenciades dins del
mateix conjunt: per una banda, la consolidació estructural del pati de la Casa Gran,
i per l’altra, la segona fase de restauració de l’església de Santa Maria del Miracle.
L’actuació a l’església ha estat enllestir la primera fase i condicionar les
instal·lacions existents que amb el pas del temps han quedat obsoletes. A l’exterior
de l’església s’han eliminat les humitats en els paraments verticals, les barreres
arquitectòniques i l’adaptació de la porta d’accés. A dins del temple s’han restaurat
els balcons interiors, s’ha pintat la capella de l’orgue, s’ha col·locat la nova barana
al balcó de l’orgue, s’ha completat la instal·lació elèctrica general i la il·luminació
natural del cambril amb la col·locació de filtres.

RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR DE VILAGRASSA
L’actuació se centrarà en la restauració de la torre del campanar tant pel que fa
als elements deteriorats o afegits inadequadament en èpoques recents, principalment
en la part exterior de la torre, com en l’interior de la planta superior del campanar.
En les quatre parets de façana es repararan i consolidaran els àmbits deteriorats
de la superfície exterior. En termes generals, les parts en pitjor estat són les humitats
de les zones baixes de les parets, la zona alta sota els grans finestrals (cares nord i
oest), així com els ampits i ràfecs. A la plataforma del campanar caldrà reparar i tornar
a col·locar les peces desaparegudes dels pilars i voltes. Pel que fa a la restauració i
renovació general de la planta del campanar, caldrà fer noves proteccions i accessos,
una nova sortida a la planta des de les escales interiors, la restauració dels ampits
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actuals i les façanes interiors, la neteja i eliminació d’elements inadequats (biguetes,
encadellats ceràmics i pilastres de recolzaments amb maó vist) i la renovació i adequació d’una plataforma mirador mitjançant una restitució del nivell del paviment a
la cota original. També s’instal·larà l’enllumenat a l’exterior de la torre.
Aquestes obres d’ara es focalitzaran en la consolidació del terrat del campanar i del pis inferior on es troben les campanes. Es procedirà a rejuntar les pedres,
al sanejament i reparació de goteres. També hi ha la previsió de tancar amb xarxes
els ulls de les campanes per evitar l’entrada de coloms, que són en gran part els
responsables del deteriorament de l’espai.

PRESENTACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DE LA
TORRE DE VALLFEROSA
El dia 19 de febrer va tenir lloc a l’Ajuntament de Torà la presentació de
l’estudi científic de la torre de Vallferosa. Aquest important conjunt, propietat
de la parròquia de Sant Pere de Vallferosa, és una de les mostres més rellevants
d’arquitectura defensiva del nostre país. En les jornades es van donar a conèixer
públicament els estudis realitzats per a la concreció de la datació i del valor històric
del monument. La conferència va ser realitzada per Joan Menchón, arqueòleg, i
Màrius Vendrell, geòleg i membre de l’equip Patrimoni 2.0.
La parròquia de Vallferosa i el bisbat de Solsona van cedir temporalment
el conjunt per tal que es realitzessin les importants obres de millora i restauració
que ha promogut l’Ajuntament de Torà amb la col·laboració del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com la realització de visites guiades al
conjunt monumental que inclou la torre i les restes de l’antiga parròquia de Sant
Pere. Actualment les celebracions es realitzen a l’església de Santa Maria Sa Serra.
Les investigacions presentades han conclòs que les proves del carboni 14
realitzades permeten datar la torre en el segle VIII i no al segle X, com es creia fins
ara. Aquest fet farà reescriure la història del lloc, ja que aquestes construccions eren
considerades com a part de l’entramat de defensa en època de la reconquesta, fet
que actualment es posa en entredit. També es van presentar les anàlisis dels morters
realitzats amb cal que portava com additiu ou de gallina i polisacàrid.
Patrimoni
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Seminari diocesà
RESIDÈNCIA SACERDOTAL I EDIFICI DEL SEMINARI
COMPTES 2015 I PRESSUPOSTOS 2016
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SEMINARI MENOR EN FAMÍLIA
Durant aquest trimestre, s’ha decidit a ingressar al Seminari Menor en Família, un nou seminarista de Tàrrega: l’Enzo. Tenint present la seva incorporació
a mig curs, ha començat participant mensualment a les convivències i a partir del
mes de maig s’incorporarà plenament al programa formatiu del Seminari.
Val la pena destacar, també, que per tal d’apuntalar l’estudi del Rui, des
de l’inici d’aquest trimestre i fins després de la selectivitat, resideix els caps de
setmana a la parròquia de Berga, llevat dels caps de setmana de convivència del
Seminari Menor en Família.
Entre les activitats rellevants d’aquest trimestre, destaquem la campanya
del Dia del Seminari. Tots els seminaristes, llevat de l’Enzo, varen anar a donar
el seu testimoni vocacional a algunes parròquies del sud de la diòcesi: Cervera,
Tàrrega, Verdú i Mollerussa. La setmana abans, alguns ho feren a les seves parròquies d’origen i agrupades –Súria, Vilanova, Golmés, Castellnou de Seana- i a
la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.
Un any més, en el marc de llur convivència de Setmana Santa, els seminaristes varen participar en la jornada sacerdotal de la missa crismal. Feren d’acòlits a
la celebració i de cambrers al dinar. Tots vàrem comprovar la seva alegria, educació
i bon servei. També notàrem com van coneixent cada vegada més els membres del
presbiteri i com la seva presència és un motiu d’alegria i d’esperança.

Seminari
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CÀRITAS
PROJECTE CASA D’ACOLLIDA PER A DONES
El bisbe de Solsona i les germanes de l’orde de les carmelites missioneres,
Pilar Miguel i Carme Ibañez, van signar el dia 18 de gener el contracte de cessió de
l’edifici de l’antic convent que les carmelites tenen a la ciutat de Berga i que feia
dos anys que estava buit, per un període de deu anys. En aquest edifici està previst
acollir el projecte de casa d’acollida per a dones.
L’objectiu del projecte és acollir dones amb fills/es o sense que es troben en
una situació de desemparament amb risc d’exclusió social. Dins la casa se’ls oferirà
l’ajuda i el suport que els manca; apropament a l’entorn social; atenció i seguiment
per part de professionals; espais de trobada i vida en comunitat; cobertura de les
necessitats bàsiques; assessorament per poder reconstruir la seva vida.
Càritas diocesana serà l’encarregada de tirar-ho endavant.

RECÉS DE CÀRITAS DIOCESANA
El dia 12 de març va tenir lloc el 1r Recés de Càritas diocesana de Solsona,
que es féu en dos llocs diferents: a Avià per als voluntaris de la zona nord del bisbat
i a Tàrrega per als de la zona sud.
Tant un recés com l’altre van estar portats per les assistents socials: la
Vanessa i l’Anna van predicar el recés d’Avià; i l’Eva i la Mireia el de Tàrrega.
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Les meditacions i les reflexions van girar entorn de l’Any Sant de la Misericòrdia.
Aquest recés és una resposta clara a la crida que fa el Sant Pare als professionals
i voluntaris de les Càritas d’arreu. L’eucaristia va estar celebrada per Mn. Ramon
Viladés a la parròquia d’Avià i per Mn. Josep M. Vilaseca a la parròquia de Tàrrega.
A continuació, publiquem el contingut de les xerrades del primer recés espiritual
per a voluntaris i professionals de Càritas que van preparar el Sr. Bisbe i un equip de
quatre treballadores socials de Càritas. Tenint present que el recés incloïa alguns vídeos
i algunes dinàmiques, incloem els enllaços per a visionar els documents audiovisuals
a la xarxa i alhora informem que també es troben accessibles directament a la pàgina
web del bisbat www.bisbatsolsona.cat
Meditació 1. EL BON SAMARITÀ
Visionem el vídeo del bon samarità.
https://www.youtube.com/watch?v=K0A9u4kaM1g
Tots sabem perfectament quin episodi de l’Evangeli acabem de contemplar
en aquest vídeo.
Ens hem fixat que el director ha resolt, amb enginy i amb la mateixa sobrietat
de detalls que la narració evangèlica, l’assalt dels bandolers contra aquella pobra víctima que esdevé protagonista secundari de la paràbola. Hem captat perfectament la
insolidaritat del sacerdot i del levita que passen de llarg malgrat la urgència d’aquell
home que jeu mig mort en el camí.
El vídeo, alhora, mostra dos aspectes que passen desapercebuts en el relat
evangèlic.
El primer és la intensitat emocional del desinterès culpable dels dos primers
vianants. El camí no és ample i amb uns marges planers que permeten apartar-se
d’aquell qui jeu malferit. Al contrari, és un corriol en pendent que impedeix passar
de llarg a distància, quasi només és possible passar per damunt de l’home necessitat
d’auxili. Aquesta proximitat fa particularment viva la por i la insolidaritat d’aquell
sacerdot i d’aquell levita.
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El segon és la hipocresia, que tant criticava Jesús. Els personatges mostren
molt clarament que no només no pateixen per la víctima, sinó que a més els angunieja que algú vegi llur inacció. Són uns falsos, uns que ensenyen la caritat i no la
practiquen.
També hem notat la promptitud, la tendresa i el compromís del bon samarità.
Malgrat que no aconsegueix la força de la seqüència de verbs tan viva del relat –el
veié, se’n compadí, s’acostà, l’amorosí-, mostra clarament l’atenció integralment a la
víctima que irromp i capgira els seus projectes.
No ha aparegut, però, en el nostre vídeo, el context de la conegudíssima
paràbola. Jesús l’explica en el marc d’un diàleg amb un mestre de la llei que el vol
provar. Els detractors de Jesús el provaven doctrinalment, el qüestionaven amb casos
pràctics o teòrics per veure si coneixia i sabia aplicar correctament la llei jueva. En
el fons cercaven demostrar que Jesús era un ignorant de la llei i, per tant, un fals
mestre, un impostor populista que s’aprofitava de la ignorància i de la curiositat
miraclera del poble.
Així doncs, com segurament recordareu, un mestre de la llei pregunta a
Jesús què calia fer per posseir la vida eterna, és a dir, quin era el punt de la llei més
important. Jesús, amb aquell gran domini de les situacions que tan bé descriuen els
evangelis, fa que la resposta la doni el mateix que ha fet la pregunta i, després, el
confirma en el seu encert. Així, doncs, Jesús assegura que qui compleix el manament
més gran -“Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tota
la força i amb tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix”– assolirà la vida
eterna, se salvarà.
El mestre de la llei insisteix perquè ell volia assegurar-se que no anava errat.
Ell volia atrapar Jesús i per això contraataca i pregunta sobre els altres als quals cal
estimar. I és aleshores que Jesús explica la paràbola que hem recordat i la conclou
amb la mateixa pedagogia d’abans. Així, fa que qui l’interroga respongui la seva
pròpia qüestió: els altres als quals hem d’estimar són tots aquells, coneguts o desconeguts, que, creuant-se amb nosaltres en el camí de la nostra vida, ens necessiten.
I més encara, estimar-los vol dir atendre’ls amb amor i amb voluntat ajudar-los a
refer plenament la seva vida.

50

Delegacions diocesanes

Aquesta paràbola és molt de Càritas. De fet, naixem per viure i ajudar a
viure l’ensenyament que Jesús ens deixa a tots a través d’aquesta paràbola. Càritas
pretén ser la comunitat cristiana que fidel al seu Senyor no passa de llarg davant les
necessitats dels qui viuen al nostre voltant. Càritas és la comunitat cristiana que fa
de bona samaritana.
Cada vegada que veiem o escoltem aquesta paràbola, però, no ens podem
posar cofois. Perquè inevitablement ens vénen a la memòria les moltes vegades que
hem passat de llarg: d’aquell transeünt que rondava davant de l’església cercant el
mossèn, d’aquella que hi demanava caritat el diumenge a l’hora de missa, d’aquell
que captava pel carrer a Manresa, Lleida o Barcelona; d’aquell veí que sé que passava
dificultats i tenia por que em demanés diners; d’aquell parent o amic solitari que no
responia al telèfon quan em trucava; d’aquell...
Recordem les vegades que la distància física ens ha permès fugir airosament
del nostre germà necessitat. També tenim present les vegades en què hem sentit amb
duresa una fiblada a l’ànima perquè hem passat de llarg quasi passant per damunt
del qui ens necessitava. I potser, a causa d’aquestes fiblades, ara som voluntaris de
Càritas. Potser per això, un dia vàrem decidir de comprometre’ns a favor dels més
necessitats.
Aquesta paràbola també ens recorda tots els moments de gràcia que hem
viscut fent-nos càrrec de tantes persones ferides i mig mortes. Ens porta el consol
del dia que vàrem posar per davant dels afers, les persones. Recordem l’alliberament
i la vida que vàrem obtenir quan ens comprometérem a no passar mai de llarg.
A tots, als que encara passeu de llarg i als que un dia vàreu prometre que
mai més, aquesta paràbola ens ensenya més. No es queda en una proposta de compromís solidari envers els necessitats, sinó que a més dibuixa la misericòrdia que
ha d’acompanyar aquest compromís.
El bon samarità no només ajuda, sinó que ho fa amb misericòrdia. Recordeu
la sèrie de verbs de la narració: “el veié, se’n compadí, s’hi acostà, li amorosí les
ferides [...] i les hi embenà; després el pujà a la seva pròpia cavalcadura i el dugué
a l’hostal i se’n va ocupar”. El bon samarità no vol evitar tenir mala consciència.
No és un observant de la llei que tem haver de confessar-se d’haver-la incomplert.
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Ell té un cor com el de Déu. No aparta la mirada per no sentir. Mira i es
deixa ferir el cor. Es compadeix. Mirar, compadir-se. Escoltar, deixar-se afectar.
Interessar-se, fer-se càrrec.
El bon samarità passa a l’acció. S’acosta i amoroseix les ferides amb oli i vi.
No té por d’embrutar-se. No dubta d’oblidar-se d’ell mateix i de les pròpies prioritats.
No s’embolica en discussions sobre les causes i les responsabilitats d’allò que li ha
passat al pobre malferit: ell s’acosta i cura.
No es posa guants, ni guarda distàncies. No dubta a apropar-se, a arremangarse, a entrar en la vida dels més pobres si li obren la porta i li donen permís.
El bon samarità es va ocupar d’aquell pobre home. Va canviar els seus plans,
va prioritzar aquell home, vetllant-lo aquella primera nit de convalescència.
El seu pla prioritari són els necessitats i no pas els seus afers. Ell no fa un
voluntariat, és voluntari. No té pressa per marxar, ni s’escaqueja davant la feina. Ell
està prompte a respondre a la necessitat, també quan aquesta obliga a canviar plans.
Fem una passa més. Jesús, quan vol mostrar qui són els altres als quals hem
d’estimar com a nosaltres mateixos, posa un exemple d’una persona necessitada víctima d’una injustícia: un pobre home assaltat, despullat i malferit per uns bandolers.
Aquesta situació commou més immediatament que aquells necessitats que tenen
una gran o petita part de responsabilitat en la seva situació. És veritat que quasi
tots els que es compliquen la vida i acaben malament són en gran part víctimes de
les seves pròpies històries. Quantes vegades, els qui no troben feina és perquè són
immigrants, o perquè han nascut i crescut en el si d’una família amb greus problemes i els han mancat les oportunitats? Quantes vegades, els qui han caigut en les
drogues i en la delinqüència arrosseguen una manca d’afecte que els ha abocat a
camins sense sortida? Quantes vegades els traficants, els mafiosos, els violents o els
abusadors són aquells homes que de joves, tips de misèria i farts de sentir-se exclosos,
es van prometre a si mateixos que farien el que calgués per aconseguir la riquesa i
el benestar que mai no havien tingut?
Tots nosaltres podríem explicar les històries que hi ha darrere la misèria que
coneixem i això fa que sovint ens compadim tant o més del qui les ha fetes grosses
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i en pateix les conseqüències, perquè no pateixen UNA desgràcia, sinó que la seva
VIDA és una desgràcia rere l’altra i la seva lluita per sortir-ne és també una desgràcia.
Tenim un altre vídeo d’un bon samarità d’avui, molt conegut i que “mira,
es compadeix, s’apropa, i amoroseix i embena les ferides amb oli i vi”, aquest cop
d’una persona desgraciada que alhora és víctima i culpable. Contemplem les mateixes entranyes de misericòrdia del bon samarità, per anar una mica més a fons en
aquestes entranyes.
Es recorda un fragment de la pel·lícula “Francisco, el padre Jorge”
Hi ha molts detalls en aquesta pel·lícula que ens permeten el paral·lelisme
amb la paràbola del bon samarità. El Papa, essent arquebisbe de Buenos Aires, no
anava a visitar aquesta casa, sinó a celebrar la missa en una villa miseria –com diu
ell a l’estil porteño-. Es troba que una nena fa la primera comunió i que l’invita a fer
festa a casa seva. No es poden permetre fer una festa en un restaurant, no poden
tenir convidats. Per a ells, allò que farà que aquell dia el dinar sigui una festa serà
que l’arquebisbe dini amb ells. El Papa mira, veu que ell serà l’únic regal d’aquella
nena el dia de la seva primera comunió i accedeix a modificar els seus plans per
acceptar la invitació.
En la conversa, a la mestressa d’aquella casa se li obre una ferida profunda
que la té destrossada des de fa setmanes. Fuig plorant i el Papa pregunta. Rep del
marit com a única resposta que fa dies que no para de plorar.
Ell s’hi apropa, contempla respectuosament i compassivament el sofriment
d’aquella pobra dona. Espera que ella s’obri i mostri la seva ferida. Enmig dels sanglots només és capaç de dir: “me lo quité”. No cal més paraules, el Papa comprèn
perfectament que parla d’un avortament i es pot imaginar la desesperació d’una dona
pobra en una villa miseria que espera un altre fill que no sabrà com alimentar. Se
n’adona a més que el seu no fou un acte d’egoisme, sinó de desesperació. Li passa per
la ment en quines condicions interiors i exteriors ho devia viure. Sobretot veu com
aquesta ferida la destrueix interiorment. No és un jutge que la ignora i es concentra
impàvidament en l’acte que li acaba de confessar. La seva mirada es concentra en
el dolor, en la situació d’aquella pobra família d’un assentament de barraques, en la
càrrega insuportable d’un nou fill, en les dues noves víctimes que aquesta societat
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d’una economia que mata s’ha cobrat. Es fixa també en la nítida consciència moral
de la dona ben manifesta en el plor incontenible que acompanya la seva confessió.
El Papa ho veu, es compadeix, s’hi acosta i amoroseix la seva ferida amb
l’anunci del perdó de Déu. El Papa no intenta consolar negant la gravetat de l’acte
comès, sinó que ofereix l’única medicina que pot curar el dolor que l’afligeix: el
perdó de Déu.
Si en el cas de la víctima, l’amor que cura és la proximitat i la sol·licitud, en
el cas de la víctima-culpable, l’amor que cura és la proximitat i la sol·licitud que
testimonia, anuncia i ofereix el perdó de Déu.
S’apaguen els llums de la sala i s’il·lumina el logo de l’any de la misericòrdia
Fixeu-vos en aquest gran mural que ens presideix. És el logo de l’Any Sant
de la Misericòrdia: un disseny d’un reconegut artista catòlic, Marko Rupnik, jesuïta,
especialista en mosaics per decorar els murs de les esglésies. És l’autor de la capella
del Palau Apostòlic, de la seu de la Conferencia Episcopal Española, entre altres.
En aquest logo hi ha molts detalls plens de significat. Nosaltres, ara, només
ens fixem en els més evidents.
Al centre hi tenim Jesús bon pastor, que porta a les espatlles la humanitat.
Nosaltres hi podem veure també Jesús bon samarità que ha carregat, s’ha encarregat
de l’home necessitat que jeia mig mort en el camí de la vida.
Aquí el qui apareix ferit és Jesús. Manifesta les llagues de la creu. La seva
misericòrdia, visible en tants gestos i paraules al llarg de la seva vida pública, es
manifestà definitivament en el seu gest d’amor salvador a la creu, perdonant a tots
els homes. Les seves ferides ens evoquen la seva implicació en favor de totes les
víctimes, també de les víctimes-culpables de la història. Ell s’ha fet càrrec de totes
les víctimes i ha perdonat a tots els culpables.
Una de les coses que crida més l’atenció de la imatge és que Jesús i l’home
que porta a les seves espatlles comparteixen un ull. És certament un detall més que
reflecteix Jesús com a bon samarità. Ell mira l’home necessitat, se’n compadeix no
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només perquè veu la seva necessitat, sinó perquè a més veu la seva vida, la seva
història de misèria. Crist s’hi apropa, es posa en la seva pell, comprèn què li passa
i perquè li passa. Perquè mira així, la seva acció no serà superficial, sinó integral,
començarà per la urgència però anirà fins a les arrels.
Jesús mira les persones posant-se en la seva mirada, veient la història i totes
les circumstàncies del qui sofreix. La seva compassió és més profunda que la commoció per l’impacte del sofriment físic, per la misèria en el vestir o la brutícia que fa
perdre la dignitat i la bellesa humana. La seva compassió és més fonda perquè entén
les causes del seu sofriment, veu que els seus fracassos i els seus errors provenen
d’un sofriment encara més gran.
Crist ens ensenya a mirar els altres sintonitzant amb les seves mirades, amb
les seves respectives històries. Ens ofereix també de canviar la nostra pròpia mirada,
ens proposa de mirar-los amb la seva pròpia mirada. A mirar-los amb els seus ulls
de misericòrdia.
Es proposa un moment de recolliment que inclou una dinàmica. Es reparteix
una estampa amb el logo i se’ls hi diu el següent:
Ara us invito a venir al camí de Jerusalem a Jericó, us convido a la barraca
d’aquella villa-miseria. Us proposo de tornar-vos a creuar amb tots aquells davant
dels quals heu passat de llarg en la vostra vida, de tornar a seure a escoltar aquells
que us ha revelat el seu sofriment i les seves ferides interiors.
Us proposo de fer-ho amb la memòria, per això, hem abaixat una mica la llum,
hem posat aquesta música i ara uns invito a seure bé, amb l’esquena ben recolzada en el
respatller de la vostra cadira, amb les plantes dels peus damunt el paviment i a tancar
els ulls per facilitar a la vostra memòria de portar-vos els rostres d’aquells que us heu
creuat que us necessitaven, d’aquells que heu escoltat en el drama de les seves vides.
Us proposo de mirar-los amb la mirada de Crist. Una mirada que ni s’aparta
ni violenta. Una mirada que no jutja, que no culpabilitza. Una mirada que es fa
càrrec, que coneix en profunditat tot el que s’ha jugat i tot el que ha pesat en la vida
d’aquelles persones. Aneu dedicant una estona a cada rostre que se us ha fet present
i mireu-lo amb aquesta mirada de bon samarità, de Jesús.
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Us convido a anotar el vostre nom damunt del cos de Jesús, i, damunt del
cos del qui és portat a les espatlles, els noms de les persones, si els recordeu, que us
han vingut a la memòria. Si no recordeu el nom, poseu-los-en un, el que us sembli.
L’important és que aquella persona anònima també hi sigui.
I ara, si voleu, començant pels qui ja heu acabat, us convido a fer un gest
senzill però comprometedor. Associeu-vos a la colla del bon samarità i demaneu
al Senyor una mirada i una sol·licitud com la seva envers aquests el nom dels quals
heu anotat en aquesta targeta i tots els qui en el futur es creuaran amb vosaltres en
el camí de la vida.
Us podeu anar aixecant de tres en tres i podeu enganxar la vostra targeta
al voltant d’aquest Jesús bon samarità que teniu en el cartell. Veureu que hi ha tot
de fragments de cinta adhesiva, només cal que hi enganxeu amb suavitat la vostra
targeta.
Fem-ho de tal manera que allò exterior ens ajudi al gest interior. Quan estigueu davant la imatge, pareu un segon, mireu els ulls de Jesús i digueu-li: “Senyor,
vull ser un bon samarità! Ajudeu-m’hi!” I després enganxeu la vostra targeta. Preneu
aleshores un dels cors de paper que trobareu en aquest cistell que hem posat davant
la imatge i, quan sigueu de nou asseguts a la vostra cadira, llegiu la paraula que el
Senyor us adreça com a resposta a la vostra petició i al vostre compromís.
Meditació 2. EL FILL PRÒDIG
Es llegeix la història de l’arbre dels mocadors blancs
L’arbre dels mocadors blancs
Un jove, després d’una forta discussió amb els seus pares, va marxar de casa
i se’n va anar a una terra llunyana. Després de molts anys va decidir tornar amb els
seus pares. Els va escriure una carta en la qual exposava que, si estaven disposats a
acceptar-lo de nou, pengessin un mocador blanc al capdamunt del vell roure que
hi havia al davant de la casa prop de la via del tren per on ell passaria amb el tren
de retorn. Arribat el dia, el jove, ara amb més anys i alguna arruga, va agafar el tren
i va iniciar el llarg viatge de retorn. A mesura que el tren s’anava aproximant al seu
poble els nervis i l’angoixa s’apoderaven del nostre protagonista. Tant és així que es
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va decidir a demanar al passatger que seia davant seu si seria tan amable de mirar
per la finestra quan ell li digués i comprovar si dalt d’un vell roure arran de la via hi
havia o no un mocador blanc. El cor li bategava fortament quan per fi el noi digué
al seu company de vagó: “Ara!”. El bon viatger va guaitar per la finestra durant uns
instants i va dirigir el seu rostre vers el noi que frisava tot ell per saber què havia vist.
“I, doncs?” -va fer el noi-. La resposta va ser contundent: “No hi ha un mocador, tot
l’arbre és ple de mocadors de la primera a l’última branca!”.
Seguidament, les treballadores socials comencen la xerrada
Aquesta història ens recorda molt clarament una altra paràbola de Jesús molt
coneguda i que a més vàrem sentir proclamar el diumenge passat: La paràbola del
Fill pròdig o del Pare misericordiós. Recordem-la bo i comparant-la amb aquesta
petita història.
La “forta discussió –d’aquest jove- amb els seus pares” és en la paràbola
bíblica la reclamació de l’herència del fill petit, encara en vida del seu pare. La llei
jueva permetia que el pare, en vida, repartís els béns als fills, però sempre retenint
l’usdefruit. El fill petit va reclamar més: diu el text que es va vendre la seva part de
l’herència i va marxar amb els diners. El fill gran, es veu al final de la paràbola, es va
quedar a casa respectant l’usdefruit del pare. El fill que va marxar, com ell mateix
verbalitza, quan passa gana pasturant porcs i es determina a demanar aixopluc i feina
com a jornaler a casa del seu pare, va perdre legalment la condició de fill. Un fill que
es venia l’herència i deixava el seu pare sense l’usdefruit el llençava a la indigència. Si
no hagués estat pel fill gran, així hauria succeït. Molts de nosaltres, que procedim de
pagès, entenem perfectament bé el greu conflicte, l’irreversible trencament familiar
que va provocar el fill petit. Tots sabem què passava quan un cabaler o una cabalera
reclamava la legítima de l’herència després de la mort del pare: ja no podia tornar
mai més a casa! Doncs, imagineu-vos que algú gosés reclamar-ho en vida! Amb
paraules fortes, fer això és dir-li al propi pare: per a mi, ja et pots morir!
La “terra llunyana” de la història dels mocadors és el “país llunyà” on el fill petit
va malgastar tot el que havia heretat –el text ho defineix com una fortuna– portant
una mala vida. El germà gran descriu amb cruesa aquesta mala vida: “consumir els
teus béns amb prostitutes”.
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La decisió de tornar a casa en la paràbola del fill pròdig també, com en els
altres aspectes de la narració, té un desenvolupament i un contingut interior més
gran. En primer lloc, el fill, a causa de la seva mala vida, cau en la misèria i passa
gana. Fins i tot s’ha de llogar fent una feina prohibida per la llei jueva i, a més, està
en una situació pitjor que la dels porcs que pastura, ja que aquests mengen millor
que ell. Ha perdut completament la seva dignitat. En segon lloc, reflexiona, s’adona
que l´única sortida que li queda és tornar a casa, i és conscient que, més enllà del
seu sentiment de culpa, haurà de demanar perdó al seu pare per tal d’aconseguir
que l’accepti com un jornaler més. El fill pròdig no sembla penedit del que ha fet,
sinó que més aviat cerca fugir de la misèria.
En la història que hem llegit al començament, el signe que els pares fan per
acceptar el retorn a casa del fill desaparegut té una gran bellesa escènica i forta càrrega
d’emotivitat. Més encara, però, en la paràbola de Jesús. “Encara era lluny, que el seu
pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el besà”. El pare no viu en
el ressentiment, sinó que viu esperant el retorn del fill, guaitant cada dia a l’horitzó
per si arriba i quan succeeix: es commou, corre, se li tira al coll i el besa. Torna a
aparèixer una seqüència de verbs intensíssima que retrata el cor misericordiós del
pare. Això ja és més que un roure ple de mocadors fins a la darrera branca. Perquè
el pare, a més, vesteix el fill amb el vestit millor, li posa l’anell de fill i les sandàlies
d’home lliure i no pas d’esclau, mata el vedell gras i fa una gran festa i, tot això, de
pressa, manifestant que ara no hi ha res més important, que tot pot esperar, que és
secundari respecte a l’acollida del fill perdut que ha tornat a la vida.
Aquesta història, i sobretot aquesta paràbola, ens permet fer una passa més
en l’itinerari espiritual d’aquest recés. Ens ajuda a aprofundir en les entranyes de
misericòrdia que hem encetat meditant la paràbola del bon samarità i que hem
aprofundit a través del vídeo del Papa. En un primer moment, hem meditat la
temptació de passar de llarg davant del qui ens necessita i hem après la misericòrdia
sol·lícita del bon samarità.
En un segon moment, hem considerat la misericòrdia que també hem de tenir
envers tots aquells necessitats que ens creuem en la nostra vida i que considerem
que són responsables del que els passa. Hem vist que molts d’ells són víctimes de
la seva història i la seva culpabilitat rau en el fet d’haver intentat sortir de la seva
misèria per camins equivocats i, sovint, destructius.
58

Delegacions diocesanes

La predicadora proposa una dinàmica al grup fent èmfasi al nostre servei de
Càritas
Quin ha de ser el nostre capteniment davant d’aquelles persones necessitades
que ho tenien tot de cara, només calia que fossin obedients, que aprofitessin respectuosament les seves oportunitats i que ho fessin rectament, i que van engegar la seva
vida a passeig per causa de la seva avidesa de diners, de plaer o de poder? Com hem
de tractar aquells usuaris de Càritas que els hem donat tota mena d’oportunitats i
no només no les han aprofitades sinó que s’han aprofitat de nosaltres? Com hem
de tractar aquell que ens ha enredat traient-nos diners que ja sabem per a què han
servit, que ens ha fet quedar malament amb l’empresari que per la nostra cara li va
donar una oportunitat o l’amic que li va llogar un pis.
S’explica el significat i la simbologia del quadre
El quadre es titula “El retorn del fill pròdig”, fou pintat per Rembrant l’any
1662 i està exposat al Museu de l’Hermitage de Sant Petersburg
Fixeu-vos primer en el fill pròdig. El que va marxar de casa ple d’orgull i de
diners, determinat a viure la seva pròpia vida lluny del seu pare, ara torna sense
diners, sense salut, sense honor, sense dignitat, sense reputació, sense res. Ho ha
malgastat tot. No porta túnica. La roba groga amb la qual el vesteix el pintor és la
roba interior que ben just li cobreix el cos cansat i sense forces.
Té el cap afaitat, sembla, a primera vista, el d’un que ha estat presoner o en
un camp de concentració. Diuen que Rembrant es va autoretratar en aquest personatge i és interessant comparar aquesta estampa amb un altre autoretrat on apareix
orgullós i desafiant en un bordell lluint una llarga cabellera arrissada. Una mirada
més atenta al cap del fill pròdig permet veure que la forma del crani és la d’un nadó
i la fesomia la d’un fetus. Així, doncs, en primer lloc apareix en la seva testa el signe
de l’esclavitud de les seves passions i alhora el signe del nou naixement que el perdó
del Pare està operant. És el tornar a néixer de Jesús a Nicodem. El perdó fa entrar
de nou en el si matern, per mitjà del perdó es produeix la mort a l’home vell i el
naixement a l’home nou. De fet, antigament el sagrament del perdó era com una
taula de salvació per al cristià que havia naufragat en el pecat. Només es rebia un
cop a la vida i era com un segon i últim naixement possible.
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Les plantes dels seus peus mostren la història d’un viatge humiliant i la
magnitud de la seva misèria i del seu sofriment. Té una cicatriu en el peu esquerre.
El peu dret es troba cobert per una sandàlia trencada.
Quantes ferides en la vida de les persones que han desaprofitat les oportunitats que els hem donat! Com pot ser que no n’aprenguin! -exclamem sovint quan
veiem que van de mal a pitjor.
Ara fixem-nos en la cara del pare. És un home vell i cec. L’autor no retrata
exactament la narració evangèlica –el pare no està abraçat al coll del fill pròdig i no
l’està besant mig esbufegant de la cursa que ha realitzat–, sinó que presenta l’abraçada
com la d’un home carregat, envellit i emmalaltit pel sofriment i per la tristesa. El pare
abraça el fill maternalment, contra el seu ventre. Aquí ressona el “perdoneu setanta
vegades set”, el “perdoneu els enemics”, la delicadesa amb la qual el bon pastor tracta
l’ovella perduda, el “jo tampoc et condemno” adreçat a l’adúltera.
Aquest és el rostre que reconeixen en nosaltres tots els que han traït? El
nostre cor és el d’un que sofreix d’amor, que pensa cada dia en els que m’han enredat, anhelant que tornin i que visquin? O bé, al contrari, som dels de la colla “del
me les pagaràs!”, “espera’t que ja arribarà la meva oportunitat!”, “ja tornaràs, ja... i,
aleshores, ja em sentiràs”.
El pintor concentra la llum en les mans del pare posades sobre les espatlles
del fill. La mà esquerra, sobre l’espatlla del fill, és forta i musculosa. Els dits estan
separats i cobreixen gran part de l’espatlla i de l’esquena. Es nota una certa pressió
sobretot en el dit gros. És una mà que no només toca, sinó que també sosté amb la
seva força. Alguns estudiosos diuen que és la mà de Rembrant.
La mà dreta és fina i suau. Els dits estan tancats i són molt elegants. Es recolzen
amb tendresa sobre l’altra espatlla. Vol acaronar, amanyagar, consolar i confortar. És
la mà d’una mare. Molts consideren que és la mateixa mà dreta de “la núvia jueva”,
de la protagonista del quadre pintat en aquest mateix període.
En aquestes mans, la misericòrdia es fa carn, en elles s’uneix el perdó, la
reconciliació, la guarició i, a través d’elles, troba el repòs no només el fill cansat,
sinó també el pare ja ancià.
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Hi ha més detalls en el quadre, però avui nosaltres només ens fixem en
aquests perquè cerquem de contemplar com Déu estima tots els necessitats, també
els culpables, perquè ens proposem de demanar un cor com el seu.
S’abaixen els llums i es prepara un temps de reflexió ajudant-nos amb la reproducció del cant sobre el fill pròdig
https://www.youtube.com/watch?v=FLRewP8fKrY
Volem acabar aquest recés amb un moment especial que sigui per a tots
vosaltres ocasió de sentir-vos abraçats i estimats per Déu d’aquesta manera. Com
tots sabeu, la millor manera de viure això és apropant-vos al sagrament del perdó.
Avui no és possible, però us hi empenyorem a través d’un símbol que viurem en
l’eucaristia que us convidem a compartir.
Us demano que sortiu en silenci cap a l’església i, sobretot, hi entreu en
silenci contemplant el signe que veureu en el presbiteri. Asseieu-vos serenament al
lloc i espereu contemplant i meditant aquest signe mentre no comenci l’eucaristia.
Abans de començar l’eucaristia, una voluntària llegeix un fragment
Benvolguda voluntària,
Ja fa temps que no em veus per Càritas. Potser ni em recordes. Sóc la Mary, la
que mai no volia cigrons quan venia a cercar aliments i la que sempre et demanava
diners per a la farmàcia, per als medicaments dels fills.
No oblido aquella feina que em vas aconseguir i que ja deus saber que vaig
perdre ràpidament. No em facis dir per què, ni jo mateixa ho recordo. Ja saps que
la meva parella en aquella època consumia i jo...
Estic en una situació molt compromesa. Si no fos així, no t’escriuria. M’han
pres la canalla. Visc amb un home que m’obliga a prostituir-me. He tornat a quedar
embarassada i no sé pas ben bé de qui. Sé que a Càritas no hi puc tornar perquè no
m’ho mereixo, però si vingués, sense demanar res, només per parlar, em rebries?
Vindré dimarts vinent a l’hora de sempre. Si veig un mocador blanc nuat a la reixa
de la finestra, entraré; si no, passaré de llarg.
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Et recordo amb agraïment,
Mary
El mossèn continua:
Una carta així no l’has escrita mai a Déu? No l’hauries d’escriure?
Mira aquest arbre que veus aquí davant, és la resposta de Jesús a la teva
pròpia carta? No et sembla que val la pena que t’acostis allà on el Senyor es deixa
trobar per perdonar?
Si ell t’estima així, tu no ho has de fer igual amb els altres?
No estàs disposada a cobrir la reixa de la finestra de Càritas de mocadors
blancs per als teus usuaris?
Després de la benedicció, portarem aquest arbre al final de l’església perquè
cadascun de nosaltres pugui agafar un mocador. És senzill, només cal estirar-lo, ja
que s’aguanta per dues embastades. Agafeu-ne només un perquè tothom pugui tenir
el seu. Us convidem que el pengeu en un lloc visible del local on ateneu els usuaris
de Càritas per recordar com els heu d’estimar.
Gràcies per haver participat en aquest recés proposat pel papa Francesc.

CATEQUESI
TROBADA D’ESCOLANS I NENS/ES DE CATEQUESI
El dia 5 de març es van aplegar al santuari de Queralt una bona colla de
nens i nenes de la cateques,i amb els seus catequistes i mossens, de Mollerussa,
Bellpuig, Tàrrega, Cervera, Avià, Sant Jordi, Solsona, Súria… Aquesta trobada fou
organitzada per la Delegació de Catequesi i la col·laboració del grup Puntiseguit
de Berga i l’equip de catecolònies del bisbat.
La jornada començà amb unes paraules de Mn. Marc Majà, rector de Berga
i arxipreste de l’arxiprestat; Mn. Ramon Barniol, capellà del santuari de Queralt;
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i la Sra. Imma Farré, delegada de Catequesi, que donaren la benvinguda a tots els
assistents.
El Sr. Bisbe els va acompanyar ben bé tota la jornada i va presidir l’eucaristia
juntament amb els mossens assistents a la trobada. Durant el dia va haver-hi jocs
per descobrir la història de la Mare de Déu de Queralt, ja que, enguany, se celebren
els 100 anys de la seva coronació. Abans d’acabar es van presentar les catecolònies
per a aquest estiu, que seran a Santa Maria de Meià, del 10 al 17 de juliol. Ho van
fer els catequistes, amb una representació teatral.

DIACONAT
FORMACIÓ DELS CANDIDATS AL DIACONAT PERMANENT
El dia 2 d’abril, es va celebrar una nova trobada formativa i de convivència
dels candidats al diaconat permanent. Enguany, la formació està molt centrada en
la Paraula de Déu, i en la seva importància en l’exercici del ministeri diaconal, en
la predicació i en la litúrgia. L’última formació va anar a càrrec de Mn. Lluís Prat,
en la qual va ressaltar la necessitat d’escoltar i pregar la Paraula per tal de poderla proclamar i predicar. En aquests moments hi ha a la diòcesi tres candidats que
segueixen el camí formatiu.

EVANGELITZACIÓ I APOSTOLAT SEGLAR
MISSIÓ POPULAR PARROQUIAL
El dia 10 de febrer, dimecres de cendra, va començar la Missió Popular Parroquial a la majoria de parròquies grans del bisbat. Primer hi hagué una cerimònia
d’enviament dels missioners per part de cada rector. Les activitats que s’han dut a
terme han estat les següents:
Presència: Alguns missioners van participar en aquesta activitat amb la seva
presència silenciosa i orant, beneint els carrers, les places i els diferents barris dels
pobles.
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Conferències: El senyor bisbe va oferir algunes conferències sobre l’Any
de la Misericòrdia a les parròquies que ho varen demanar.
24 Hores per al Senyor: Aquesta iniciativa de pregària i adoració del Santíssim tingué molt bona acollença, amb diferents moments de reflexió personal,
eucaristia, rés del rosari, confessions, viacrucis, laudes, vespres i música.
Sopars solidaris: Aprofitant, en la majoria de casos, la jornada contra la fam de
Mans Unides, van tenir lloc aquests sopars solidaris amb molta assistència de públic.
Una llum en la nit: Els joves foren els encarregats d’organitzar aquesta altra
activitat, amb una adoració del Santíssim i cants, convidant altres joves del carrer
a entrar a l’església i tenir-hi un moment de pregària.
Testimoni missioner: En alguna parròquia hi va haver també el testimoni
d’algun missioner dels que estan en països de missió.
Caminades, bicicleta, marxes i trobades de la comunitat: Algunes parròquies
van organitzar caminades o marxes populars i algun dinar de la comunitat aprofitant
els diumenges de Quaresma.
Germanetes de l’Anyell: Aquestes religioses van visitar algunes parròquies i
van fer un recorregut orant pels carrers, un dinar de germanor, estada amb els grups
de catequesi i, també, el «porta a porta» per algunes llars anunciant l’Evangeli.
Testimoni de l’Església perseguida: L’organització Ajuda a l’Església Necessitada va oferir el seu testimoni a les parròquies que ho van demanar.
Sessions de cinefòrum: Diverses pel·lícules es van passar a les diferents
parròquies en format cinefòrum. L’encarregat, en la gran majoria dels casos, de
conduir les sessions fou el P. Jordi Castanyer.
Concerts de música religiosa: Hi hagué alguns concerts al carrer i a dins de
les esglésies, la majoria d’ells a càrrec del grup diocesà Worship.
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CURSOS ALPHA I NOVA VIDA
El dia 10 de març varen començar els sopars Alpha a la nostra diòcesi, amb
més de dues-centes persones, sense comptar els equips que tiren endavant els cursos. Cinc són les parròquies que enguany han tornat a apostar per aquest mètode
de primer anunci que ja fa set anys que duem a terme al nostre bisbat. Aquest any,
com a novetat, s’està apostant perquè s’animin a fer les xerrades els laics.
Des del divendres 11 fins al diumenge 13 es dugué a terme, al Seminari de
Solsona, el 3r Curs Nova Vida diocesà. La característica més important a destacar
és que aquest curs ha estat impartit, entre altres, per persones que el varen rebre en
anteriors edicions: persones que varen ser evangelitzades, ara s’han convertit en
vertaders evangelitzadors.

JOVENTUT
ACTIVITATS DE SETMANA SANTA
Durant la Setmana Santa, a la parròquia de Berga, es van viure les convivències per a adolescents anomenades Pasqua Teen i que van acabar el diumenge de
Pasqua. Més d’una vintena de nois i noies, juntament amb la comunitat parroquial
de Berga, van participar en les celebracions pròpies d’aquests dies.
A més de les celebracions litúrgiques, els nois i noies van compartir estones
de joc, estudi, pregària, reflexió… Una de les activitats fou la ponència que va dur a
terme la Montserrat Coll, que va parlar als nois i noies del seu testimoni a l’hora de
viure l’alegria de Jesús. Després de la ponència, els nois i noies van poder oferir un
bri d’aquesta joia que els havien transmès: van fer una activitat consistent a recórrer
els carrers de Berga regalant abraçades als ciutadans que es creuaven.
Per altra banda, els joves més adults van celebrar la Pasqua a Solsona, amb
moments de reflexió, pregària i adoració.
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VIDA CONSAGRADA
CLOENDA DE L’ANY DE LA VIDA CONSAGRADA A SOLSONA
El dia 2 de febrer, festivitat de la Presentació de Jesús al temple, a l’església
de la Companyia de Maria es va celebrar la cloenda de l’Any de la Vida Consagrada
de la comunitat de Solsona. Es va comptar amb la presència de les comunitats de
benedictins del Miracle, Missioneres Filles del Cor de Maria i de la Companyia
de Maria.
EL Sr. Bisbe, acompanyat d’alguns preveres, va presidir l’eucaristia, a la
qual es van afegir alguns membres de Vida Creixent que celebraven la festivitat
dels seus patrons. Durant la missa hi hagué la benedicció de candeles.

NOVA PRIORA DE LES CARMELITES
DESCALCES DE MOLLERUSSA
El dia 7 de març, la comunitat de carmelites descalces de Mollerussa va
escollir una nova priora. Es tracta de la germana Teresina de la Verge Mare, fins
ara subpriora.
El Sr. Bisbe, com és costum, va presidir la cerimònia de les eleccions, després
de celebrar l’eucaristia amb la comunitat i els fidels que quotidianament hi assisteixen. El va acompanyar, com a secretari, Mn. Jordi Orobitg, rector de la parròquia.
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FESTA DEL SANTÍSSIM MISTERI DE CERVERA
El divendres 5 de febrer, a l’església de Santa Maria de Cervera es va poder
escoltar el cant de les completes com a principal acte de vigília del dia de la festa
del Santíssim Misteri.
El Sr. Bisbe van presidir l’acte, acompanyat del bisbe de Sant Feliu i altres
preveres. Mil dues-centes persones assistiren a les completes amb més de cent
cantaires, una quarantena de músics i la soprano, el tenor i el baríton solistes. La
vesprada va acabar amb el ball de l’àliga i el repic de les campanes amb el seu toc
de festa.
El dissabte dia 6 es va celebrar l’ofici presidit pel Sr. Bisbe acompanyat
pels capellans de l’arxiprestat, els mercedaris de Sant Ramon amb els seus novicis
i els seminaristes del bisbat. En acabar es va fer un tast del tercer nocturn de les
completes i, tot seguit, es va fer la processó dins l’església a causa de la pluja.

JORNADA SACERDOTAL SOBRE
EL SAGRAMENT DE LA RECONCILIACIÓ
El dia 8 de febrer, el presbiteri diocesà, juntament amb el Sr. Bisbe, es va
reunir amb el pare Llorenç Puig, delegat dels jesuïtes a Catalunya, acompanyat del
Pare Xicoy, en una jornada que va constar de recés al matí i formació a la tarda. La
jornada tingué lloc al Seminari de Solsona.
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En l’Any de la Misericòrdia, els preveres van treballar el sagrament de la
reconciliació partint de la seva pròpia experiència de penitents fins a arribar a la de
confessors en la comunitat de l’Església.

ELS MISSIONERS DE LA MISERICÒRDIA
SÓN ENVIATS PEL PAPA FRANCESC
Els dies 9 i 10 de febrer, més d’una vintena de missioners de la misericòrdia
de Catalunya estigueren a Roma. Entre ells també hi havia els dos missioners de
la misericòrdia de la nostra diòcesi: Mn. Antoni Bonet i Trilla i Mn. Josep Maria
Montiu de Nuix.
Els missioners van poder trobar-se amb el Sant Pare, van concelebrar en
l’eucaristia i van ser enviats per ell com a missioners de la misericòrdia a tot el món.
També se’ls ha donat la potestat de perdonar els pecats reservats a la Santa Seu.

ASSEMBLEA ANUAL DE L’HOSPITALITAT DE LOURDES
El dia 6 de març, l’església de Sant Antoni de Cervera acollí la 26a Assemblea de l’Hospitalitat de Lourdes, que fou presidida pel Sr. Bisbe, acompanyat pel
consiliari Mn. Lluís Ruiz.
El paer en cap de Cervera, Ramon Royes, també va assistir-hi i va dirigir
unes paraules de benvinguda i encoratjà a seguir amb aquesta tasca tan humana i
generosa. Tot seguit, l’eucaristia presidida pel Sr. Bisbe, i coincidint amb la missa
dominical del migdia, va tancar la jornada.

MISSA CRISMAL A LA CATEDRAL DE SOLSONA
El Dilluns Sant, els preveres, diaques i fidels diocesans es van aplegar a la
catedral de Solsona per assistir a la Missa Crismal, presidida pel Sr. Bisbe, acompanyat pel bisbe emèrit.
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En aquesta celebració, hi va haver la benedicció i consagració dels sants
olis i la renovació de les promeses sacerdotals. També es felicità els preveres de
la diòcesi que compleixen enguany 50 anys de sacerdoci: Mn. Josep M. Besora i
Mn. Jaume Sala, i els que en compleixen 25: Mn. Joan Casals i Mn. Jaume Prat.
En acabar la Missa Crismal, va tenir lloc una visita al Museu Diocesà i
Comarcal per conèixer l’exposició sobre les obres de misericòrdia. La jornada
sacerdotal de la Missa Crismal va acabar amb un dinar de germanor al Seminari
de Solsona per a tots els preveres assistents.

VISITA PASTORAL A L’ARXIPRESTAT DEL LLOBREGAT
Aquest trimestre, el Sr. Bisbe ha culminat la visita pastoral a les parròquies
de Balsareny i de Navàs i ha continuat la llarga visita pastoral de Gironella. Ha
començat la visita de Puig-reig i ha realitzat la visita pastoral a alguna de les parròquies més rurals de l’arxiprestat del Llobregat.
La visita pastoral a Balsareny va recomençar el dia 10 de gener, amb
l’assistència a una representació dels pastorets de Balsareny. Una setmana més
tard, el dia 19, el Sr. Bisbe va visitar la residència geriàtrica Casal Mare de Déu de
Montserrat. Després va tenir un encontre amb els nens i nenes i les mares dels que
es preparen per a la primera comunió i, més tard, amb tots els col·laboradors de la
parròquia. Va acabar la visita a aquesta parròquia, el dia 31 de gener, participant
en la popular i impressionant Festa dels Traginers.
També durant el mes de gener, concretament el dia 13, el Sr. Bisbe va reprendre la visita a la parròquia de Navàs. Va dedicar molts dies a aquesta parròquia.
Va visitar l’Escola Diocesana: passant per totes les classes de llar d’infants, de
preescolar, de primària i d’ESO; reunint-se amb el claustre de mestres de l’escola
Sant Josep i amb el patronat del centre educatiu; i, també, participant en la pregària
i la caminada a la capella de Sant Genís, el dia de la festa del patró de l’escola de
primària. El Sr. Bisbe va visitar tots els grups de parròquia: cursos de catequesi,
grup de catequistes, grup de lectors, voluntaris de Càritas, coral parroquial, Vida
Creixent. També va visitar un bon nombre de malalts per les cases i va atendre
algunes persones al despatx parroquial.
Vida diocesana
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El dia 7 de febrer, el Sr. Bisbe va culminar el gruix de la visita pastoral a
Navàs presidint la missa major. Set dies més tard –el dia 13-, va visitar l’església
del Mujal. Va celebrar-hi la missa vespertina de cada dissabte i va compartir amb els
feligresos habituals un agradable berenar. Alguns dies va presidir la missa quotidiana
a la capella del santíssim de la parròquia i també a la capella de l’escola Sant Josep.
Els dies 23 i 24 de febrer, el Sr. Bisbe va continuar amb un accent més social.
Es va reunir amb la taula solidària que agrupa totes les entitats socials de Navàs i
que gestiona el rebost social, el qual també va visitar el 3 de març. Va visitar les
classes de costura a dones magrebines i gitanes, el rober de Càritas i va impartir
una conferència sobre la dimensió social de l’evangelització.
Des d’una perspectiva més oberta a la vila, va visitar la capella i el barri
Sant Miquel i la coral “Nova”, nascuda de l’escola de música.
El dia 17 de gener, el Sr. Bisbe va continuar la visita pastoral a Puig-reig que,
a causa de diverses vicissituds, durarà tot l’any. De fet, aquest trimestre, només ha
participat en la Festa de Sant Antoni abat, “La Corrida”.
El dia 24 de gener, el Sr. Bisbe va reprendre la visita pastoral a Gironella.
Va reunir-se amb un grupet de joves de la parròquia abans de missa. Va completar
el contacte amb aquest grup el dia 14 de febrer, després de la missa de 10 h a la
capella de la residència.
Els dies 8 i 9 de febrer, el Sr. Bisbe va instal·lar-se a Gironella i va visitar
malalts i la residència Sant Roc. Va reunir-se amb l’equip directiu de l’escola FEDAC dominiques i va preparar amb elles la visita pastoral a l’escola. Va tenir una
catequesi amb els nens i nenes que es preparen a la primera comunió, va reunir-se
amb les catequistes, amb els voluntaris de Mans Unides i Càritas i, fins i tot, va
visitar un assaig de la coral de la vila “Estel”.
El dia 15 de març, va visitar la resta de malalts que havien quedat pendents
i també va reunir-se amb el grup de Vida Creixent i amb el Consell de Pastoral parroquial. En aquesta darrera reunió va acabar de concretar algunes visites més i va
tancar el programa de la visita pastoral, que culminarà el darrer trimestre del curs.
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Durant aquest trimestre, el Sr. Bisbe també ha culminat o realitzat la visita
pastoral a algunes parròquies rurals i a algunes colònies: el dia 17 de gener, a
l’Ametlla de Merola, complint la promesa d’assistir a una representació dels seus
famosos pastorets; el dia 18 de gener, a Viladomiu Vell, celebrant l’eucaristia i compartint el sopar amb l’associació de veïns; el dia 20 de gener, festa de Sant Sebastià,
a Olvan, presidint l’eucaristia i la processó, beneint l’arròs i dinant a la plaça; el
dia 3 de març, a Viladomiu Nou, visitant els malalts de la colònia a llurs cases; el
dia 13 de març, a Sant Cugat del Racó, presidint l’eucaristia a l’església parroquial
i dinant amb la família dels priors de la parròquia, del Solé de Sant Cugat; el dia
28 de març, a Montclar, festejant el vot de poble a Sant Sebastià, amb la missa, la
processó i el rosari cantat i les actuacions de caramelles de grup de Casserres i el
grup de l’Espunyola.

CONFIRMACIONS
El Sr. Bisbe va administrar el sagrament de la confirmació el dia 10 de gener
a la parròquia de Santa Maria de Preixana.
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MN. JOSEP M. BALLARÍN I MONSET
El dia 18 de març va morir als 96 anys Mn. Josep M. Ballarín i Monset,
prevere del bisbat de Solsona. Mn. Ballarín fou capellà custodi del santuari de la
Mare de Déu de Queralt i vicari de Saldes, l’Espà i Maçaners i també de Gósol.
Va néixer a Barcelona el 1920, estudià batxillerat als escolapis. Visqué l’inici
de la Guerra Civil i als vint-i-sis anys va decidir fer-se capellà. Els felipons el van
enviar a estudiar al Seminari de Solsona i, després d’un període de formació, fou
ordenat prevere l’any 1951.
Fou nomenat capellà custodi de Santa Maria de Queralt. En els darrers
anys havia viscut a Gósol, tot i que estava adscrit a la diòcesi de Solsona. A partir
d’aleshores, escriure es convertí en bona part de la seva tasca pastoral.
Va ser un col·laborador habitual dels mitjans de comunicació, amb columnes
setmanals i tertulià de bona conversa. El 1995 li fou concedida la Creu de Sant
Jordi en reconeixement a la seva tasca religiosa i literària. El 1996 guanyà el Premi
Ramon Llull.
Des de la diòcesi lamentem molt la mort de Mn. Josep M.; preguem per ell
i pels seus familiars i li demanem al Pare del cel que l’aculli al seu costat.
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