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Santa Teresa
de Calcuta
Avui ens unim a l’homenatge que tot
el món fa a la Mare Teresa de Calcuta .
«De sang sóc albanesa. De ciutadania,
índia. Referent a la fe, sóc una monja
catòlica. Per la meva vocació, pertanyo al món. Pel que fa al meu cor, pertanyo totalment al Cor de Jesús.» De
petita alçada, ferma com una roca en
la seva fe, a la Mare Teresa de Calcuta
li va ser confiada la missió de proclamar la set d’amor de Déu per la humanitat, especialment pels més pobres
entre els pobres. Fou un ànima plena
de la llum de Crist, inflamada d’amor
per ell i cremant amb un únic desig:
«saciar la seva set d’amor i d’ànimes».
Nasqué el 26 d’agost de 1910 a Skopje. El
10 de setembre de 1946, essent germana
de Loreto, va sentir una crida especial i
va fundar les Missioneres de la Caritat.
Durant tota la seva vida, la Mare Teresa ens va deixar l’exemple d’una fe sòlida, d’una esperança invencible i d’una
caritat extraordinària. La seva resposta a la crida de Jesús va fer d’ella una
Missionera de la Caritat, una mare per
als pobres i els leprosos, un símbol de
compassió de fama mundial i un testimoni vivent de la set d’amor de Déu.
Morí el 5 de setembre de 1997.
Joan Pau II la beatificà l'any 2003 i digué
d’ella: «No solament va triar ser l’última,
sinó també la servidora dels últims.»
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«Qui no porta la seva creu per venir amb
mi, no pot ser deixeble meu»
Diumenge XXIII de durant l’any / Cicle C
Lectura del llibre de la Saviesa
Quin home pot conèixer què desitja Déu? Qui pot descobrir la voluntat del Senyor? Perquè els raonaments dels
mortals són insegurs, són incertes les nostres previsions:
el cos que es descompon afeixuga l’ànima, aquesta cabana
de terra és una càrrega per a l’esperit, capaç de meditar. Si
amb prou feines ens afigurem les coses de la terra, si ens
costa descobrir allò mateix que tenim entre mans, qui haurà estat capaç de trobar un rastre de les coses del cel? Qui
hauria conegut mai què desitjàveu, si vós mateix no haguéssiu donat la saviesa, si no haguéssiu enviat de les altures
el vostre Esperit Sant? Així s’han redreçat els camins dels
habitants de la terra, els homes han après a conèixer què és
del vostre grat, i la saviesa els salva.
(Sv 9,13-18)
Salm responsorial
Al llarg de tots els segles,
Senyor, heu estat sempre la nostra muralla.
(Salm 89)
Lectura de la carta de sant Pau a Filèmon
Estimat: Jo, Pau, ambaixador de Crist i pres per causa d’ell,
recorro a tu intercedint a favor del meu fill Onèsim, jo que
l’he engendrat en la fe estant a la presó. Ara te’l retorno
com si t’enviés el fruit de les meves entranyes. Jo hauria
volgut retenir-lo al meu costat perquè em servís en lloc
teu mentre seré a la presó per causa de l’evangeli, però no
he volgut fer res sense el teu consentiment: no m’hauria
agradat obligar-te a fer un favor com aquest, si tu no el
feies de bon grat. Qui sap si, providencialment, Onèsim se
separà un moment de tu perquè ara el recobris per sempre, i no com esclau, sinó molt més que això: com un germà estimat. Ho és moltíssim per a mi, però més encara ho
ha de ser per a tu, tant humanament com en el Senyor. Per
tant, si em comptes entre els qui tenim part en uns mateixos béns, rep-lo com em rebries a mi mateix.
(9b-10.12-17)
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús anava amb molta gent. Ell es girà i
els digué: «Si algú vol venir amb mi i no m’estima més que
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el pare i la mare, que l’esposa i els fills, que els germans i les
germanes, i fins i tot que la pròpia vida, no pot ser deixeble
meu. Qui no porta la seva creu per venir amb mi, no pot ser
deixeble meu. »Suposem que algú de vosaltres vol construir una torre. ¿No us asseureu primer a calcular-ne les
despeses per veure si teniu recursos per acabar-la? Perquè, si després de posar els fonaments, no podíeu acabar
l’obra, tots els qui ho veurien començarien a burlar-se’n i
dirien: “Aquest home havia començat a construir, però no
pot acabar.” Si un rei vol anar a combatre amb un altre, ¿no
s’asseurà primer a deliberar si amb deu mil homes podrà
fer front al qui ve contra ell amb vint mil? I si veia que no
pot, quan l’altre encara és lluny li enviarà delegats a negociar la pau. Així també ningú de vosaltres no pot ser deixeble meu si no renuncia a tot el que té.»
(14,25-3)

«Quin home pot
conèixer què
desitja Déu? Qui
pot descobrir
la voluntat del
Senyor?»
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Agenda

Sentències de Mestre

Lit. hores: Setmana III

Josep Molist i Rifà, prev.
La pàgina de l’evangeli d’avui reuneix dues sentències i les posa en relació amb
dues paràboles que condueixen a una conclusió: el perfecte deixeble ha de renunciar a tot el que té. Sant Lluc té una clara consciència del que santa Teresa
dirà segles més tard: «Sólo Dios basta.» En aquest sentit, i en línia amb la tradició mística, el dominic Albert Nolan, en el llibre Jesús, hoy, esgrana com el nostre ego ens encadena amb una multitud de «apegos», mentre s’aferra desesperadament a coses, persones, a temps i llocs, fins i tot a la reputació i a la imatge
que tenim de nosaltres mateixos, a la professió i ministeri, a les nostres idees i
pràctiques, a l’èxit i a la vida mateixa.
Dues paràboles breus: el càlcul d’un pressupost abans de construir una edificació noble, i la prudència reflexiva de mesurar les forces abans d’anar a combatre. Segurament, en la memòria del mateix Jesús i de molts dels qui l’escoltàven,
hi havia aquell episodi relativament proper, quan Quintili Var fou governador
de Síria i amb uns vint mil soldats va aniquilar els zelotes fortificats a Sèforis,
prop de Natzaret.
La segona lectura és un resum de la missiva personal de Pau a un col·laborador,
probablement de la comunitat de Colosses. En la carta, hi descobrim la delicadesa i fermesa de l’apòstol. Pau demana a Filèmon que renunciï al dret que li
atorga el dret romà de sancionar l’esclau ara convers, i —en canvi—, l’aculli
com un germà.

Vincent Van Gogh. Van Gogh Museum (Països Baixos).

6 dimarts
—Sant Faust, màrtir
1 Corintis 6,1-11 / Salm 149 /
Lluc 6,12-19
7 dimecres
—Santa Regina, màrtir
—Sant Jocelí, bisbe
1 Corintis 7,25-31 / Salm 44 /
Lluc 6,20-26
8 dijous
—El Naixement de la Verge Maria
—Sant Adrià, màrtir (†304)
Miquees 5,1-4a / Salm 12 /
Mateu 1,1-16.18-23
9 divendres
—La Mare de Déu del Claustre
—Sant Pere Claver, prevere (1581-1654)
1 Corintis 9,16-19.22b-27,1-5 /
Salm 83 / Lluc 6,39-42

La imatge
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5 dilluns
—Sant Llorenç Justinià, bisbe (1130-1160)
—Beata Teresa de Calcuta,
missionera (1910-1997)
1 Corintis 5,1-8 / Salm 5 / Lluc 6,6-11

La vella torre de l’església (1885).
Si un vol construir una torre, abans
calcula si té prou recursos per a
acabar-la, no fos que l’hagués de
deixar a mig fer i fos la riota de
tothom. D’aquest consell de prudència, Jesús en treu una conseqüència aparentment imprudent,
almenys als nostres ulls de «“vius»:
«Així també ningú de vosaltres no
pot ser deixeble meu si no renuncia a tot el que té.» És cert, per a
anar amb Jesús, cal ser despresos i
estimar-lo per damunt de tot.

10 dissabte
—Beats Domènec Castellet (1592-1627)
—Lluís Eixarc(1597-1628) i Jacint
Orfanell (†1622),màrtirs
1 Corintis 10,14-22 / Salm 115 /
Lluc 6,43-49
11 diumenge XXIV de durant l’any /
Cicle C
—Beat Bonaventura Gran, religiós(1620-1684)
Èxode 32,7-11.13-14 / Salm 50 / 1
Timoteu 1,12-17 / Lluc 15,1-32
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Fratello: Festival Europeu
de l'Alegria i la Misericòrdia
De l’11 al 13 de novembre tindrà lloc a
Roma el Festival Europeu de l'Alegria
i la Misericòrdia, convocat pel papa
Francesc. Una invitació que afecta
persones que viuen la precarietat,
sigui per motius d’exclusió social, soledat o altres motius. Aquestes persones aniran acompanyades d’altres
persones involucrades sigui a Càritas,
a altres associacions o a la mateixa
parròquia.
Aquest festival serà una ocasió per a
viure tres dies de pregària, de trobades i de moments de compartir. Els
temes escollits han estat: «Déu consola», «Déu perdona» i «Déu espera».
El divendres 11, el papa Francesc farà
una catequesi sobre la Misericòrdia.
El dissabte, després de l’escolta de
testimonis varis, es viurà una vigília

d’oració a Sant Pau Extramurs i, per
últim, el diumenge es participarà de
l’eucaristia presidida pel Sant Pare a
la basílica de Sant Pere.
Aquest festival és organitzat per
«Fratello», una associació que organitza esdeveniments amb i per a les
persones en situació d’exclusió, en
col·laboració amb les associacions que
les acompanyen.
Tal com podeu llegir en la glossa del
bisbe, des de la diòcesi s'està preparant la participació en aquest trobament europeu, amb el suport i col·
laboració de Càritas.
Per a més informació, podeu contactar
amb les vostres parròquies, o Càritas
parroquial, o teresagc15@gmail.com.

El finançament del viatge anirà a càrrec del bisbat, Càritas diocesana, la parròquia o Càritas parroquial i els donatius de particulars. Si voleu col·laborarhi podeu fer el vostre donatiu a ES86-2100-0081-96-01-0026-9360 (la Caixa).
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Exposicions del
Museu Diocesà i
Comarcal

Quan les pedres parlen. Megalitisme a Catalunya.
Els megàlits són un dels elements
patrimonials més abundants a la
comarca del Solsonès i un dels més
singulars del nostre passat. Aquestes restes arqueològiques les trobem repartides arreu del territori
i des de molt antic van despertar
l’interès dels primers historiadors
i arqueòlegs. L'exposició fou inaugurada el dia 2 de setembre.
L’arquitecte de capçalera, Bernardí Martorell i Puig, en el
centenari del cementiri d’Olius
(1916-2016).
Emblema del moviment modernista a la comarca del Solsonès,
aquest cementiri ens permet de
presentar la figura i obra dels
arquitectes diocesans, particularment, de Bernardí Martorell
i Puig, arquitecte de capçalera
del bisbe Francesc d’Assís Vidal
i Barraquer i responsable del
projecte i execució de l’obra del
cementiri (inauguració el dia 6 de
setembre a les set de la tarda).
Més informació a la web del bisbat.
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Pelegrinatge des de Montserrat al
santuari de Queralt
Montserrat Coll
El dia 22 d'agost va començar el pelegrinatge a peu de
Montserrat fins a Queralt amb motiu del centenari. Un
grup de pelegrins van començar a caminar a les set del matí
des de Montserrat i van arribar a la tarda a Sant Fruitós de
Bages, completant la primera etapa del camí, després de
passar per Santa Cecília, Castellgalí i Viladordis.
El dia 23 van fer la segona etapa fins a arribar a Puig-reig,
passant per la Ruta de la Sèquia i la Ruta de les Colònies
Tèxtils.

El dia 24 van recòrrer l'última etapa, des de Puig-reig, passant per Gironella, Cal Rosal, Berga (a la ciutat de Berga caminaren per la font del Ros, passeig de la Pau i carrer Major fins a arribar a l’església parroquial). Després enfilaren
camí cap a Queralt.
Allí Mn. Ramon Barniol, capellà custodi, els donà la benvinguda i celebraren l'eucaristia, presidida per Mn. Marc
Majà, rector de Berga, el qual acompanyà el grup en el pelegrinatge, en un total de 85 quilòmetres.

Ruta d'estiu dels adolescents amb el bisbe Xavier
El dia 8 d'agost, un grup de tretze nois i noies adolescents, acompanyats pel bisbe
Xavier, van començar la Ruta d’Estiu. El primer dia van celebrar l’eucaristia al monestir de Ripoll i a la tarda van gaudir fent esports d'aventura. El dimarts van intentar l'ascensió al Canigó, però per culpa del mal temps no van poder arribar al cim.
Els joves van visitar també el santuari de Núria i van fer l'ascensió al Puigmal;
aquesta vegada sí que van poder arribar al cim. Va ser una pujada molt bonica, però alhora molt dura pel cansament acumulat durant aquells dies. Després
van celebrar la missa en agraïment per totes les coses compartides en la ruta.
A més de totes aquestes activitats lúdiques, els joves cada dia van celebrar missa,
van seguir les pregàries del llibret Pregàries del cristià i també van fer catequesis sobre les obres de misericòrdia. Més fotografies a www.bisbatsolsona.cat.
4 de setembre del 2016
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La Mare de Déu de Núria i Sant Gil
Fra Valentí Serra de Manresa
En el context eclesial de la Catalunya del Barroc, el religiós
dominic fra Narcís Camós, a les pàgines de la seva famosa
obra de mariologia titulada Jardín de Maria (un llibre que
fou estampat a la ciutat de Barcelona l’any 1657 i, més tard,
a la de Girona l’any 1772), hi narrà, amb una prosa molt detallista, que a la vall de Núria «hay una Capilla que mira a
Oriente, que se edificó el año 1615 al lado de la cueva de la
Santa Imagen, y tiene un altar con un cuadro de la Virgen
en que están pintados San Gil Amadeo y algunos pastores,
con la cruz, olla y campana que en dicho lugar hallaron […].
Esta Imagen la dejó en aquel lugar escondida el glorioso
San Gil» (Jardín de María, 216-217).

A redós d’aquest santuari marià del Pirineu, al llarg dels
segles, el poble fidel ha experimentat una poderosa intercessió de la Verge Santíssima amb nombrosos miracles
atribuïts a la Mare de Déu de Núria; alguns, els més destacats, foren divulgats en l’obra del reverend Francesc Marés
titulada Història y miracles de la Sagrada Imatge de Nostra Senyora de Núria, estampada a la ciutat de Barcelona
l’any 1666.

En efecte, segons una venerable tradició, es diu que sant
Gil hauria sojornat a la muntanya de Núria i que ell mateix esculpí la imatge de la Mare de Déu: «ha d’estar molt
gloriosa Catalunya de que sant Gil en vida sua haja santificat los deserts de nostras montanyas de Núria sembrant en ellas odoríficas flors de sas virtuts heroycas,
deixant-nos en testimoni de son amor la prenda més rica
y la joia més preciosa y més estimada que ell tenia, ço és
la sagrada y molt miraculosa imatge de la Reyna del cel

Del conjunt dels fets miraculosos aportats per Mn. Marés
em plau d’escollir aquell fet que succeí durant l’estiu de
1626, quaranta anys abans de la publicació del llibre, obrat
a benefici del germà carnal d’un frare dominic, fill de Puigcerdà i membre de la comunitat de Vic, fra Jacint, quan el
seu germà, Josep Puigsech, fou segrestat per uns bandolers i posteriorment salvat gràcies a la intercessió de la
Mare de Déu de Núria quan «als 18 del mes de agost del
any 1626 anaven a visitar a nostra Senyora de Núria per sa
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María santíssima, fabricada de sas mans de matèria que
li adminsitrá lo cel, puig que és de fusta incorruptible»
(Història y miracles, 121-122).
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devoció desde Puigcerdá lo P. Fr. Jacinto Puigsech, dominico, conventual
de Puigcerdá, y un germà seu anomenat Joseph que habitava en la plana
de Vich, los quals, quan hagueren passat lo coll de Finestrelles estant ja a la
vista de la capella de nostra Senyora,
trobaren cinch bandolers que’ls isqueren allí per a robar-los. Los bandolers prengueren al dit Puigsech, germà de fr. Jacinto y se’l en emportaren
per posar-lo en Fransa per haver-ne
algun rescat. Y així arribà tot sol lo
P. Jacinto a la santa capella de Núria,
tan afligit y desconsolat, com se pot
pensar, per la presa de son germà. Y
no sabent altre remey per a consolar-se, acudí a la Mare de consolació,
la Verge Maria, y ab moltas veras li
suplicà guardás de mal a son germà,
y que’l deslliurás de las mans y poder

de aquella mala gent, prometent-li
que si el deslliurava, li faria pintar un
retauló [: ex-vot] que fos posat en la
sua santa Capella, en memòria agrahiment del benefici y miracle que
confiava alcansar. Fou cosa molt admirable que aquella mateixa nit escapà lo dit [Joseph] Puigsech del poder
dels bandolers, tan miraculosament,
que ell mateix no sabé com era estat,
sinó que de bon matí arribà a la santa
capella de Núria sa y salvo, quan lo P.
Fr. Jacinto, son germá, acabava la missa» (Història y miracles, 307-309).

La Dita

«S’agafen més
mosques amb
una gota de mel
que amb un barril
de fel»
Sebastià Codina, prev.

Acompanya aquesta nota històrica un
gravat popular de finals de la dinovena centúria que representa sant Gil
abillat amb la indumentària abacial.
El mes d’octubre us parlaré, si Déu vol,
sobre la Mare de Déu del Roser.

Amb crits i samaniat no s’aconsegueix res. Una cara riallera obre les
portes de pal a pal. El somriure és
el llenguatge universal; l’entén tothom. Les cares llargues fan basarda i tothom en fuig com de la pudor.
Cal ser amable sense escatimar
els gestos de simpatia. Cal ser-ho
amb tothom. Convé ser-ho quan un
puja i sense estarrufar-se... potser
necessitarà que li parin el cop quan
baixi rostos avall. A vegades no
es tarda gaire... La dolcesa apropa.
L’aspror dispersa i allunya. Mai
no es perden els amics per massa
afalacs. Es perden, i molt fàcilment, per la fredor i la duresa. Les
carícies són les fulles dels arbres.
Sense les fulles, es moren les arrels.
Sense la tendresa, s’assequen les
arrels de l’amor i de l’amistat.
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Glossa

Fratello
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El papa Francesc prepara un signe extraordinari a les acaballes de l’Any Sant de la Misericòrdia: un trobament amb
milers d’indigents i persones excloses socialment els dies
11, 12 i 13 de novembre vinents. Quan vaig rebre aquesta
proposta vaig somniar un autocar amb tots els més pobres
de la diòcesi. Hi ha molts necessitats la relació pastoral
amb els quals és tan feble que és impossible invitar-los.
Però n’hi ha que fan camí amb els rectors i els treballadors
i voluntaris de Càritas i que reben amb molta sorpresa, alegria i il·lusió aquesta invitació. Us ho dic per experiència!
Aquesta proposta, amb el suport incondicional de Càritas, ja s’està divulgant a través de cartells i tríptics a les
parròquies. Tothom que tingui un contacte pastoral amb
persones sense sostre o en altres situacions greus d’exclusió social pot fer invitacions, parlant amb el rector o
els responsables de Càritas, a aquest pelegrinatge d’alegria i misericòrdia.
És fàcil pensar si no és més necessari destinar més diners a
ajudar-los a pagar el lloguer del pis o bé a donar-los menjar
més fresc i variat del que podem oferir-los habitualment.
Recordeu, si us ve aquest pensament, el número 200 de
l’Evangelii gaudium: «Vull expressar amb dolor —diu el
Papa— que la pitjor discriminació que pateixen els pobres
és la falta d’atenció espiritual. La immensa majoria dels
pobres té una especial obertura a la fe; necessiten Déu i
no podem deixar d’oferir-los la seva amistat, la seva benedicció, la seva Paraula, la celebració dels Sagraments i la
proposta d’un camí de creixement i de maduració en la fe.
L’opció preferencial pels pobres ha de traduir-se principalment en una atenció religiosa privilegiada i prioritària.»
Aquest pelegrinatge, no pot ser l’inici d’un treball espiritual amb ells? Aquests tres dies de catequesi, pregària, tro-

bament i convivència amb el Papa, no pot ser un moment
de gràcia especial per a les seves vides? El lloguer, el menjar i tantes altres necessitats no se solucionaran perquè
un mes estiguin més tranquils. Només se solucionarà si
amb l’ajuda de Déu reconstrueixen la seva vida tan ferida
i reben forces per a lluitar per un treball que els permeti
de viure dignament. Tres dies per a descobrir, aprofundir i
viure com Déu consola, com perdona i com Déu dóna esperança, pot ser el primer pas d’un canvi veritable i durador.
El viatge serà molt senzill. La diòcesi, Càritas diocesana i
cada parròquia o cada Càritas que faci invitacions posaran diners per a fer-ho possible. Tothom, però, hi pot collaborar amb un donatiu específic i amb una intenció de
pregària per al bon fruit del pelegrinatge. Trobareu com
fer-ho en els cartells i fullets divulgatius.
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