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Clausura de l'Any Jubilar Ignasià
Avui és Sant Ignasi de Loiola, festa important a Manresa,
d'on és el copatró. I avui és un dia especial.
A 2/4 de 7 de la tarda, el senyor bisbe de Vic, acompanyat
pel pare provincial dels jesuïtes, tancarà amb clau la Porta
Santa del Jubileu al santuari de la Santa Cova de Sant Ignasi. I una hora després, a 2/4 de 8 del vespre, hi haurà una
celebració solemne a la basílica de la Seu de Manresa, lloc
ignasià de primer ordre, per tal de concloure el primer any
jubilar del camí ignasià.
El pare David Guindolain ha fet balanç d'aquest jubileu en
la revista Pax: «Més de dues mil persones cada mes han
pogut travessar el llindar amb què expressaven el desig
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de conversió evangèlic [...]. Cadascú amb la seva curiositat o set espiritual; alguns de ben lluny, com l'Argentina,
altres del mateix barri de les Escodines, i que mai no s'hi
havien atansat.»
Ha estat un goig per a la Companyia de Jesús l'acolliment
dels pelegrins a la Cova, l'ampliació de les llengües en què
s'ofereixen els recursos escrits que permeten d'entendre
millor l'indret, l'eucaristia setmanal a la capella del Rapte
(durant la Quaresma i la Pasqua), així com la pregària vespertina setmanal a la Coveta.
La Porta Santa restarà tancada fins al 31 de juliol del 2021,
quan començarà el segon Any Jubilar de Sant Ignasi.
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«Vigileu! Guardeu-vos de tota ambició
de posseir riqueses»
Diumenge XVIII de durant l’any / Cicle C
Lectura del llibre de l’Eclesiastès
Vanitat i més vanitat, deia el Portaveu-del-poble, vanitat i
més vanitat, tot és en va. Després que un home s’ha esforçat a treballar amb coneixement, traça i eficàcia, ho ha de
deixar tot a un altre que no s’hi ha esforçat per res. També
això és en va, i és una gran dissort. Perquè, de fet, què en
treu l’home de tot esforç i de tot el neguit amb què treballa sota el sol? Passa els dies en el desfici i en les penes
de la seva servitud, i de nit el seu cor no descansa. També
això és en va.
(1,2.2,21-23)
Salm responsorial
Al llarg de tots els segles, Senyor, heu estat sempre
la nostra muralla.
(Salm 89)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist,
cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la
dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de
la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el
Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu
amb ell plens de glòria. Per tant, feu morir allò que us lliga a la terra: fornicació, impuresa, passions, mals desigs
i l’amor al diner, que és una idolatria; no us enganyeu els
uns als altres, vosaltres que us heu despullat de l’home
antic i del seu estil d’obrar, i us heu revestit del nou, que
es renova a imatge del seu Creador i avança cap al ple coneixement. Aquí ja no compta ser grec o jueu, circumcís o
incircumcís, bàrbar o escita, esclau o lliure, sinó que Crist
ho és tot, i és de tots.
(3,1-5.9-11)
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, un de la gent digué a Jesús: «Mestre, convenceu el meu germà que es parteixi amb mi l’herència.»
Jesús li contestà: «Bon home, qui m’ha encomanat a mi
que fes de jutge o de mediador entre vosaltres?» Llavors
digué a tothom: «Vigileu! Guardeu-vos de tota ambició de
posseir riqueses, perquè ni que algú tingués diners de soFulldiocesà

bres, els seus béns no li podrien assegurar la vida.» I els
ho explicà amb una paràbola: «Un home ric va treure de
les seves terres unes collites tan abundants que no tenia
on guardar-les. Tot rumiant es va dir: ja sé què faré: tiraré
a terra els meus graners, en construiré de més grans, hi
guardaré tot el meu gra i les altres mercaderies meves i
em diré a mi mateix: “Tens reserves per a molts anys: reposa, menja, beu, diverteix-te.” Però Déu li digué: “Vas errat! Aquesta mateixa nit et reclamen el deute de la teva
vida i tot això que volies guardar-te, de qui serà? Així passa amb tothom qui reuneix tresors per a ell mateix i no es
fa ric als ulls de Déu”.»
(12,13-21)

«Perquè,de fet, què
en treu l'home de
tot esforç i de tot
el neguit amb què
treballa sota el sol?
Passa els dies en el
desfici i en les penes
de la seva servitud,
i de nit el seu cor no
descansa»
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Agenda

Insensats

Lit. hores: Setmana II

Josep Molist i Rifà, prev.
L’autor del llibre de l’Eclesiastès vol relativitzar l’esnobisme de la cultura hel·
lenista que anava penetrant en els costums jueus del segle III abans de Crist. Amb
genialitat, agudesa i ironia, el llibre més postmodern de la bíblia ofereix unes reflexions sapiencials que recolzen en la vida de l’autor —anomenat Cohèlet—, personatge misteriós que fa pensar en els personatges de Jorge Luis Borges. El fragment
és tan sols el tast d’un opuscle deliciosament escèptic en relació a la vanitat, actitud recurrent en el tarannà universal de l’home de tots els temps. El sentit que el
text pren en relació amb l’evangeli d’avui incideix en la futilitat de la cobdícia i els
afanys inútils que tantes vegades sedueixen l’ambició. Cohèlet no proclama —com
sí que farà Jesús— que els pobres són benaurats, però nega que ho siguin els rics. En
la paràbola del ric insensat —que solament es troba en l’evangeli de Lluc— el mestre
adverteix que organitzar la vida sense tenir en compte el judici de Déu és, pel cap
baix, ser curt de vista. La fascinació per les riqueses no és altra cosa que un miratge,
com ho eren els ídols. I, com els ídols, ens allunya de la salvació.
El text de la segona lectura forma part de la catequesi paulina sobre el baptisme.
Ens recorda que, havent ressuscitat juntament amb el Crist, «hem de cercar les
coses de dalt». Evocant el gest ritual d'imposar el vestit blanc als neòfits, amb
pedagogia mistagògica, l’apòstol evoca la dignitat del cristià. Els fruits del baptisme són molts i diversos. Però cap no ens permet de contemporitzar amb els
valors materialistes i hedonistes que ofereix el món. Seria insensat per als qui
han nascut de nou.

La imatge

Antoine de Saint Exupéry. El petit príncep (1943).

L’home de negocis.
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Jesús amb una paràbola anomena
neci l’home ric que té collites esplèndides i fa projectes d’ampliació de negocis i es diu a si mateix:
«Tens reserves per a molts anys:
reposa, menja, beu, diverteix-te»,
però només reuneix tresors per a
ell mateix i no es fa ric als ulls de
Déu. Avui la causa de les crisis socials i personals continua essent la
cobdícia i l’estupidesa.

1 dilluns
—Sant Feliu, màrtir (†304)
—Sant Alfons Maria Ligori, bisbe i
doctor de l’Església (1696-1787)
Jeremies 28,1-17 / Salm 118 /
Mateu 14,13-21
2 dimarts
—La Mare de Déu dels Àngels
—Sant Eusebi de Vercel·li, bisbe (†371)
Jeremies 30,1-2.12-15.18-22 /
Salm 101 / Mateu 14,22-36
3 dimecres
—Santa Lídia, verge
—Sant Nicodem (s.I)
Jeremies 31,1-7 / Salm Jeremies
31,10.11-12ab.13 / Mateu 15,21-28
4 dijous
—Sant Joan Maria Vianney, (1786-1859)
Jeremies 31,31-34 / Salm 50 /
Mateu 16,13-23
5 divendres
—La Mare de Déu de les Neus
—Sant Osvald, laic (†642)
Nahum 1,15;2,2;3,1-3.6-7 / Salm Deuteronomi 32,35cd-36ab.39abcd.41. /
Mateu 16,24-28
6 dissabte
—Transfiguració del Senyor
—Sants Just i Pastor, màrtirs (†304)
Daniel 7,9-10.13-14 / Salm 96 /
Lluc 9,28b-36
7 diumenge XIX de durant l’any /
Cicle C
—Sant Sixt, papa (257)
Saviesa 18,6-9 / Salm 32 / Hebreus
11,1-2.8-19 / Lluc 12,32-48

Glossa

Els santuaris diocesans, llocs privilegiats
de descans espiritual (3)

Durant aquest mes d'agost, el Sr. Bisbe fa vacances i, per
tant, no escriurà cap glossa. Des del full diocesà anirem
publicant alguns textos del Sant Pare; abans, però, volem
acabar amb el repàs als nostres santuaris. Avui, els de la
zona Urgell-Segarra: el santuari del Sant Dubte d'Ivorra, el
santuari de Sant Ramon, el santuari de Sant Pere Claver a
Verdú i el santuari de la Mare de Déu de Fàtima a Tàrrega.
El santuari del Sant Dubte, del qual vam celebrar el mil·
lenari fa 6 anys, està situat al poble d'Ivorra (La Segarra).
En aquest santuari va tenir lloc el gran miracle eucarístic
de la nostra diòcesi: el sacerdot d'Ivorra, Mn. Bernat Oliver, estava celebrant la missa i al moment de la consagració va dubtar de la presència de Jesucrist a l'Eucaristia;
llavors el vi que contenia el calze es convertí en sang i
començà a vessar sobre les tovalles i el terra.
El Santuari de Sant Ramon Nonat és un edifici religiós
que comprèn un antic convent (Convent de Sant Ramon
de Portell), una església i un claustre. Situat al municipi
de Sant Ramon (La Segarra), és un edifici que ha estat declarat bé cultural d'interès nacional. Cada any, el darrer
dia del mes d'agost, festivitat del sant, s'hi celebra la fes-

ta dels Tres Tombs. Té cura del santuari una comunitat de
frares mercedaris.
A la població de Verdú hi ha el santuari de Sant Pere Claver, construït en el lloc on hi havia la casa natal del sant.
És un edifici de característiques modernistes historicistes, amb una gran portalada amb una arcuació dentada a
la manera de les portes romàniques. També hi ha un Refugi de Pelegrins que forma part del Camí Ignasià al seu
pas per Verdú que té una capacitat per a trenta pelegrins.
A Tàrrega hi troben el santuari de la Mare de Déu de Fàtima, del qual vam celebrar el cinquantè aniversari de
l’entronització de la imatge de la Mare de Déu, l'any 2006.
Tenen cura del santuari una comunitat de religioses carmelites de l'Antiga Observança.
Durant les últimes setmanes, hem repassat molt breument els principals santuaris diocesans. El nostre propòsit ha estat donar-los a conèixer amb l'objectiu que us
animeu a visitar-los durant aquest estiu.
Bon estiu i bones vacances!
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