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«Comparteix el teu pa amb els qui
passen fam»
Diumenge V de durant l’any / Cicle A
Lectura del llibre d’Isaïes
Diu el Senyor: «Comparteix el teu pa amb els qui passen
fam, acull a casa teva els pobres vagabunds, si algú no té
roba, vesteix-lo; no els defugis, que són germans teus. Llavors esclatarà en la teva vida una llum com la del matí, i
es tancaran a l’instant les teves ferides; tindràs per avantguarda la teva bondat, i per rereguarda, la glòria del Senyor. Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà, quan cridis auxili, ell et dirà: «Aquí em tens.» Si no intentes de fer
caure els altres, ni els assenyales amb el dit pronunciant
un malefici, si dónes el teu pa als qui passen gana i satisfàs
la fam dels indigents, s’omplirà de llum la teva foscor, i el
teu capvespre serà clar com el migdia.»
(58,7-10)
Salm responsorial
L’home just és llum que apunta en la fosca.
(Salm 111)
Lectura la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, quan vaig venir a vosaltres no us vaig anunciar
el misteri de Déu amb el prestigi de l’eloqüència i de la saviesa. Entre vosaltres no vaig voler saber res més que Jesucrist, i encara clavat a la creu. I em vaig presentar davant
vostre feble, esporuguit i tremolós. En tot allò que us deia i
us predicava no hi entraven paraules que s’imposessin per
la seva saviesa, sinó pel poder convincent de l’Esperit, perquè la vostra fe no es fonamentés en la saviesa dels homes,
sinó en el poder de Déu.
(2,1-5)
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres
sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, amb què la
tornarien salada? No serà bona per a res. La llençaran al carrer i que la gent la trepitgi. »Vosaltres sou la llum del món.
Un poble dalt d’una muntanya no es pot amagar. Tampoc,
quan algú encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó en
un lloc alt, i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment ha de
resplendir la vostra llum davant la gent. Llavors, en veure el
bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel.»
(5,13-16)
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«Vosaltres sou la
sal de la terra. Si
la sal ha perdut el
gust, amb què la
tornarien salada?
No serà bona per a
res. La llençaran al
carrer i que la gent la
trepitgi»
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Gestos petits per una gran causa

Agenda
Lit. hores: Setmana I

Jean Hakolimana, prev.
En la seva predicació, Joan Baptista considerava molt «a prop» el Regne de
Déu. Jesús ja el situava «enmig nostre». Dos mil anys després, l’aspecte del
nostre món no dóna signes convicents que s’hi estigui gestant un món diferent, un regne que deixi de funcionar segons els criteris de sempre (poder, riquesa i dominació) i es deixi portar pel motor de l’Evangeli. Fins i tot, un té la
sensació que el nostre món es torna cada vegada més egoista, més injust, més
insensible. Sembla haver agafat la direcció contrària a la del Regne de Déu.
Aquesta constatació fa créixer la nostra sensació d’impotència. Per una banda,
continuem somiant el Regne de Déu. Per l’altra, les nostres possibilitats d’actuació són molt limitades. Coneixem més misèria i injustícia de la que podem
remeiar. Així anem caient en la comoditat amb una excusa aparentment vàlida: «Què hi puc fer jo?»
Les lectures d’aquest diumenge ofereixen una resposta terrible per la seva simplicitat. Una resposta decisiva, que posa cadascú davant la seva pròpia veritat:
compartir pa, roba i sostre; no fer mal ni amb gestos ni amb paraules. Són gestos petits que, segons la saviesa humana, de poc serveixen. Tanmateix, tal com
recorda sant Pau, amb el poder de Déu són petites pedres en l’edifici del seu
Regne. Davant la nostra impotència a vèncer la foscor del món, l’Evangeli ens
crida a encendre-hi una llum. Segons la saviesa humana, no som res fins que no
puguem ser «menú» per al món. La saviesa de Déu, en canvi, ens convidar a serhi sal, amb aquest rerefons d’una petitesa eficient.

6 dilluns
—Sant Pau Miki, màrtir (1564-1597)
Gènesi 1,1-19 / Salm 103 /
Marc 6,53-56
7 dimarts
—Sant Ricard, laic (†720)
—Santa Juliana, viuda (†435)
Gènesi 1,20-2,4a / Salm 8 /
Marc 7,1-13
8 dimecres
—Sant Jeroni Emilià, religiós
(1486-1537)
Gènesi 2,4b-9,15-17 / Salm 103 /
Marc 7,14-23
9 dijous
—Santa Apol·lònia, màrtir (†249)
Gènesi 2,18-25 / Salm 127 /
Marc 7,24-30
10 divendres
—Santa Escolàstica, verge
(c.480-c.543)
—Sant Guillem, monjo
Gènesi 3,1-8 / Salm 31 /
Marc 7,31-37

La imatge

Jesús ens dóna el seu Esperit perquè siguem llum del món. No podem amagar aquesta llum, sinó
que ha de resplendir davant la
gent. Obrant el bé farem que el
Pare sigui glorificat.

11 dissabte
—La Mare de Déu de Lurdes
Gènesi 3,9-24 / Salm 89 /
Marc 8,1-10
12 diumenge VI de durant l’any /
Cicle A
—Santa Eulàlia, verge i màrtir
(ss.III-IV)
Siràcida 15,16-21 / Salm 118 / 1
Corintis 2,6-10 / Mateu 5,17-37

Gerra i cassola esmaltades (1945).
Pablo Picasso
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Projectes de Mans Unides
per a l'any 2017
Mans Unides del bisbat de Solsona
Encetem la campanya amb el nou
lema «El món no necessita més menjar; necessita més gent compromesa».
És amb aquest propòsit que enguany
Mans Unides del bisbat de Solsona
s'ha compromès a finançar els següents projectes:
Rehabilitació d’una escola de primària a Mahate, Moçambic (Àfrica)
Mahate és una zona suburbana i pobra
de la ciutat de Pemba, on hi ha barriades superpoblades en les quals, per
manca d’higiene i sanejament, sorgeixen problemes de salut, com el còlera.
Les cases són fetes de canya, fang i vegetals i, moltes d’elles, amb una única
estança on conviu tota la família. A la
zona hi ha una escola amb greus filtracions d’aigua, esquerdes i moltes
deficiències estructurals importants.
Aquesta escola fou construïda ja fa
vint anys per tal d'alleugerir el problema de la gran quantitat de nens sense
escolaritzar, però es va haver de fer
molt precàriament per manca de fons i
mitjans. El projecte transformarà tota
l’escola en profunditat, incloent-hi fo-

naments i teulades, deixant-la de manera que els nens hi puguin estudiar en
bones condicions. Beneficiaris directes: 770 alumnes; indirectes: 12.150
persones; import: 68.091 €.
Projecte social per a dones i joves a
Nouakchot, Mauritània (Àfrica)
La major part dels habitants d’aquesta comunitat malviuen en barraques
de xapa, sense aigua ni serveis bàsics.
Les dones, i especialment les caps de
família de llars monoparentals, són
les més perjudicades de la situació
d’extrema pobresa en què viu la zona.
Estan desemparades, no coneixen els
seus drets i la majoria de nenes estan
sense escolaritzar. El projecte consistirà a donar suport i formació a les
dones, nens i joves desescolaritzats,
atenent diversos aspectes com higiene, salut, educació i coneixement
de llurs drets i obligacions. Programa d’alfabetització i capacitació amb
tècniques de tintura i brodat de teles.
Beneficiaris directes: 900 dones i 80
joves; indirectes: 5.760 persones; import: 81.649 €.

Més
conferències
sobre llibertat
religiosa

«La llibertat religiosa en la Catalunya que estem construint: què
hem de defensar els cristians
en el procés constituent?» Amb
aquest títol s'està duent a terme
a la diòcesi una mateixa conferència en diferents indrets.
Fins ara, aquesta conferència
s'ha ofert a Tàrrega, Solsona, Súria i Cervera. Les pròximes seran
les següents:
El dia 13 de febrer, al Teatre
Patronat Parròquia de Berga, a
càrrec d'Eduard Ibáñez, director
de Justícia i Pau de Barcelona.
El dia 16 de febrer, a la Llotja de
Bellpuig (Av. de Lleida), a càrrec
de l'esmentat Eduard Ibáñez.
El dia 28 de març, a la sala d'actes
de la Biblioteca Municipal de
Navàs, a càrrec de Carles Armengol i Marcel·lí Joan, dirigents del
Grup Sant Jordi.
Totes les conferències seran a
2/4 de 9 del vespre.

Fulldiocesà
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Setmana de pregària per la unitat dels
cristians a l’Arxiprestat de Tàrrega
Josep Castellà
Del 18 al 25 de gener es van desenvolupar a diverses parròquies de l'arxiprestat de Tàrrega les celebracions de la
Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians.
Aquestes tingueren lloc en els temples de les poblacions
d'Anglesola, Vilagrassa, El Talladell i Verdú. I a la ciutat
de Tàrrega a l'església parroquial de Santa Maria de l'Alba, al Santuari del Beats Carmelites i de la Mare de Déu
del Carme, al Santuari Diocesà de Fàtima i a l’església del
Cor de Maria.

Al llarg de la setmana, en cadascun dels temples se celebrà
l'eucaristia i les diverses pregaries pels feligresos presidides
pels mossens Antoni Bordes, Josep Camprubí, P. Manel Bonilla, Joan Carreres, Josep M. Vilaseca i el diaca Joan Novell.
Molts feligresos es desplaçaren diàriament a cada localitat "amb un balanç positiu per a la pregària i la fraternitat
entre tota la gent de les parròquies i comunitats de l’Arxiprestat". El lema fou: Estem units entre nosaltres, per tal
de renovar-nos?

Aquest mes de febrer comencen els cursos Alpha
El dia 9 de febrer torna a començar una nova edició del curs Alpha en diferents
parròquies de la diòcesi: Tàrrega, Solsona, Súria, Berga, Cervera, Sant Llorenç i
Gironella.
Recordem que el curs Alpha és un mètode de primer anunci que ja fa uns quants
anys que s'està duent a terme al bisbat i que aplega, en cada ocasió, persones
que busquen el sentit de la seva vida o bé tenen preguntes sobre la fe.
Consta de deu setmanes, sempre en dijous al vespre, i comença amb un sopar. A
continuació, hi ha una xerrada per part d'un mossèn o laic sobre un tema concret. En acabar, els participants es reuneixen en petits grups i estableixen un
diàleg sobre el tema tractat. Per a més informació contacteu amb les parròquies esmentades.
5 de febrer del 2017
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Església i l’Impost de Béns Immobles
(IBI): la realitat
Redacció
El règim fiscal de l’Església a Espanya està determinat es- També desmunten algunes de les acusacions que assegupecialment per la Llei de Mecenatge de l’any 2002.
ren que el denominat «IBI eclesial» representa un alt percentatge sobre l'IBI que gaudeix d'aquesta exempció. Però
Aquesta normativa estableix en el seu Títol II el règim la realitat és que tan sols a Madrid es podrien recaptar 190
fiscal de les entitats sense ànim de lucre, règim al qual milions si tothom ho pagués. Només el 5 per cent corress'incorpora no solament l'Església Catòlica sinó també les pondria a l'Església Catòlica. Per això sorprèn (o no tant)
esglésies evangèliques, la comunitat jueva i la islàmica.
l’obsessió d’alguns mitjans de comunicació comarcals amb
l’exempció de l’IBI de l’Església.
Diu l'article 15.1 que «estaran exempts de l'Impost sobre
Béns Immobles els béns dels quals siguin titulars, en els En conclusió, cal saber que les institucions de l'Església patermes previstos en la normativa reguladora de les Hisen- guen l'IBI de tots aquells béns que no estan explícitament
des Locals, les entitats sense finalitats lucratives, excepte declarats exempts per la llei. L'Església catòlica té el maels afectes a explotacions econòmiques no exemptes de teix règim fiscal en matèria d'IBI que la resta de confesl'Impost de Societats».
sions religioses amb acords amb l'Estat.
D'aquesta manera, l'Església gaudeix per llei de les mateixes
exempcions que fundacions, partits polítics, sindicats, associacions d'utilitat pública, ONGs o federacions esportives.
En aquest sentit, la Conferència Episcopal insisteix que no
es beneficia de cap privilegi sinó dels previstos per a les
entitats no lucratives. De fet, l'hotel Palace o el Ritz estan
exempts de pagar l'IBI, igual que les ambaixades, la SGAE,
UGT, els partits polítics o la Federació Espanyola de Futbol,
per posar només alguns exemples.
Fulldiocesà

Ni privilegis ni discriminació
L’Església ni té ni vol tenir privilegis, però tampoc ser
discriminada.
Desgastar la imatge pública de l’Església pel tema de
l’IBI, solament pot respondre a interessos que res no
tenen a veure amb el bé comú.
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Comunitats laicals i comunió diocesana
Pere Oliva, prev.

El llibre

Operación a
corazón abierto
Pablo Cervera

El dissabte 28 de gener va tenir lloc
al Seminari Conciliar de Barcelona, la
Jornada d'Apostolat Seglar de Catalunya amb el lema «Comunitats laicals
i comunió diocesana». Prop d'un centenar de persones procedents d'arreu
de Catalunya, aplegats per compartir
la vida de diversos moviments d'acció
catòlica, també dels anomenats «nous
moviments» i delegats diocesans
d'apostolat seglar.
La ponència de Mn. Joan Planellas,
degà de la Facultat de Teologia, ens
suggeria una reflexió profunda a
partir del lema. Va versar sobre la
comunitat local al voltant del bisbe,
l'activitat missionera com un «deure»
de tots els membres de l'Església, així
com una enriquidora descripció de la
teologia del laicat. Seguidament, va

apuntar unes qüestions a tenir presents: recuperar una Església més
corresponsable i alhora va assenyalar
uns criteris d'ecelsialitat per les associacions laicals des de Christifideles
laici de St. Joan Pau II: Crida a la santedat. Responsabilitat de confessar
la fe catòlica. Una comunió ferma.
Participar en la finalitat apostòlica
de l'Esglésa. Una especificitat social
(Doctrina Social de l'Església a tenir
ben present).
Una taula de testimonis ben diversos
va visualitzar la riquesa de l'Església:
CVX Catalunya, Comunitat Adsis,
Opus Dei, ACO, Joventuts Vicencianes) i AC. Va acompanyar aquesta
jornada el bisbe Xavier Novell de Solsona, i va saludar-nos l'arquebisbe de
Barcelona, Joan Josep Omella.

BAC
Un llibre per a fer personalment
els exercicis ignasians.
L’autor hi recull el tresor de la
seva llarga experiència d’exercicis
practicats sota la guia de directors
experts i d’exercicis donats per ell
en terres espanyoles i hispanoamericanes. Els exercicis espirituals ignasians no es prediquen, sinó
que es donen.
Els exercicis ignasians pretenen
una maduració espiritual. I així els
desenvolupa l’autor, que no fa pas
de predicador o mestre de càtedra
reduint-se a exposar conceptes
preciosos.
Les seves meditacions de la vida de
Crist no són simplement exposició
magisterial de comentaris evangèlics científics, sinó que acompanya
el qui s’exercita en les vies de l’Esperit, amb un estil contínuament
dialogal i proper.
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Alpha, motor de canvi
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquesta setmana tindrà lloc en set parròquies del bisbat
el sopar de presentació del curs Alpha. En torno a fer difusió perquè considero que el curs Alpha és determinant
per a la renovació pastoral de les comunitats parroquials.
La visita pastoral em permet d'adonar-me de la preocupació i impotència de molts fidels davant la situació
pastoral de llurs parròquies. Quan els parlo de renovació
només m’entenen: allà on ja l’han començada a través del
curs Alpha; allà on disposen d’una eina concreta per a invitar les persones allunyades a retornar a la vida eclesial;
allà on experimenten que hi ha gent que tornen a l’eucaristia, que creen nous grups de fe, que s’ofereixen a col·
laborar en la catequesi, la litúrgia, la caritat, etc.
Ja he explicat que cada parròquia, a través de la proposta de treball «Noves Comunitats Parroquials», ha de
reflexionar sobre els canvis que l’han de treure de l’immobilisme repetitiu i decadent i l’han de portar a la renovació i al creixement. M’adono, però, que aquest treball ha començat en aquelles parròquies que estan fent
Alpha. La resta o simplement ignoren la proposta o bé
quan volen fer aquest treball els costa imaginar que les
coses poden canviar, que la gent de sempre ho accepti i

que hi hagi persones que es comprometin a dur a terme
els canvis.
Per què el curs Alpha fa possible la renovació pastoral de
les nostres parròquies? Primer, perquè només es pot fer si
s'implica un bon equip de persones i, per tant, el curs fa que
les forces reals de la parròquia deixin el lament, somiïn i
s’arromanguin. Segon, perquè la primera edició del curs arreplega la gent més habitual de la parròquia i aconsegueix
animar les forces reals de la comunitat. Tercer, perquè el
curs propicia un moment de trobament amb el Senyor molt
bonic i intens, a través d’un format agradable i accessible.
Així, doncs, la millor manera d’aconseguir que la gent real i
activa de la parròquia s’engresqui en el Senyor i comenci a
somiar canvis evangelitzadors és fer un curs Alpha.
No pretenc que en una setmana totes les parròquies mitjanes i grans de la diòcesi es decideixin i comencin un curs
Alpha. Això és impossible! Sí que pretenc, en canvi, que
l’equip més inquiet de cada parròquia assisteixi al sopar de
presentació de la parròquia més propera. Ajudarà més als
canvis això que vint-i-cinc reunions discutint què hem de
fer davant la situació pastoral en què estem! A les pàgines
centrals d’aquest Full teniu la informació per a assistir-hi!
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