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«Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l'amor»
Santísima Trinitat / Cicle A
Lectura del llibre de l’Èxode
En aquells dies, Moisès es llevà a la matinada i pujà a la
muntanya del Sinaí, tal com el Senyor li havia manat. Portava a les mans les dues tauletes de pedra. El Senyor baixà
enmig del núvol i proclamà el seu nom. Moisès s’estigué
allà amb ell. Llavors el Senyor passà davant d’ell tot cridant: «Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per
al càstig, fidel en l’amor.» Moisès es prosternà tot seguit,
l’adorà amb el front fins a terra, i digué: «Senyor, si m’heu
concedit el vostre favor, vingueu vós mateix a acompanyar-nos. És veritat que és un poble rebel al jou, però vós
ens perdonareu les culpes i els pecats, i fareu de nosaltres
la vostra heretat.»
(34, 4b-6.8-9)
Salm responsorial
Glòria i lloança per sempre.
(Salm 3)
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de
Corint
Germans, estigueu contents, refermeu-vos, animeu-vos,
viviu en pau i ben avinguts, i el Déu de l’amor i de la pau
serà amb vosaltres. Saludeu-vos els uns als altres amb el
bes de pau. Us saluda tot el poble sant. Que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, l’amor de Déu i el do de l’Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.
(13, 11-13)
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
Déu estima tant el món, que ha donat el seu fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu Fill al món no perquè
el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els qui
creuen en ell, no seran condemnats. Els qui no creuen, ja
han estat condemnats, per no haver cregut en el nom del
Fill únic de Déu.
(3, 16-18)
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«Déu estima tant el
món, que ha donat el
seu fill únic, perquè
no es perdi ningú
dels qui creuen en
ell, sinó que tinguin
vida eterna»
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Agenda

El misteri de la Trinitat

Lit. hores: Setmana II

Jean Hakolimana, prev.
En tots els pobles existeix el tres com a nombre especialment destacat. En ell
se supera la divisió i la confrontació sense solució, simbolitzada en el dos. En
moltes cultures, tres és el més gran nombre escrit amb tantes línies que el valor
representat. Fins i tot els romans, sumant-se a aquesta lògica, van substituir el
quatre escrit en IIII per la forma sostractiva IV. La mateixa naturalesa humana contribueix a aquesta sacralitat del tres, amb la tríada familiar: pare, mare
i fills. En moltes ocasions, la tradició bíblica també se suma a aquesta saviesa
universal, preparant-nos a rebre la revelació de la Trinitat. En Gn 18,2, Abraham rep la visita de Jahvè sota l’aparença de tres àngels, i Déu és invocat en
Isaïes com a Sant, Sant, Sant (cf. Is 6,3).
Hi ha, però, dos textos de l’Antic Testament, no tan coneguts, que ens endinsen
millor en el misteri de la Trinitat. Os 6,2 diu: Déu ens tornarà la vida en dos dies,
el dia tercer ens farà aixecar i viurem a la seva presència. Ex 5,13, recolzant-se
en aquesta predicació, recorda que el camí de salvació del poble de Déu cap a
la llibertat comença per la crida a recórrer una distància de tres dies de camí. El
nostre Déu és Trinitat perquè la seva naturalesa és de salvar. És Aquell que fa
de cada minut de la nostra vida el «tercer dia», moment especial de salvació. Ara
bé, la seva intervenció salvífica, de vegades, es fa esperar. Humanament, voldríem ser salvats el primer dia, com a més tard el segon. Tot i això, ens mantenim
ferms en l’esperança, sabent que ens té preparat el tercer dia. Només ens cal
seguir el consell de sant Pau: refermeu-vos, animeu-vos.

La imatge

El Misteri de Déu —amb majúscula— és Déu mateix i la seva obra.
Els poetes i els artistes troben
llenguatges per a poder-ne parlar;
també els creients.
Jesús, una única Persona, té tanmateix dues naturaleses: la divina
des de l’eternitat i la humana des
de l’Encarnació.
El Pare i l’Esperit donen testimoni
que és el Fill de Déu. En presentar-se com a home té una família,
com tots els nascuts.
Doble Trinitat (1681-82). Murillo
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12 dilluns
—Sant Joan de Sahagun (1430-1479)
—Sant Onofre, monjo (s.IV)
2 Corintis 1,1-7 / Salm 33 /
Marc 5,1-12
13 dimarts
—Sant Antoni de Pàdua, prevere i
doctor de l’Església (1195-1231)
—Sant Pelegrí, màrtir
2 Corintis 1,18-22 / Salm 118 /
Mateu 5,13-16
14 dimecres
—Sant Eliseu, profeta (s.VI aC.)
2 Corintis 3,4-11 / Salm 98 /
Mateu 5,17-19
15 dijous
—Santa Maria Miquela del Santíssim
Sagrament, verge (1809-1865)
—Sant Guiu, màrtir (†303)
2 Corintis 3,15−4,1.3-6 / Salm 84 /
Mateu 5,20-26
16 divendres
—Sant Quirze i Santa Julita, màrtirs (s.IV)
2 Corintis 4,7-15 / Salm 115 /
Mateu 5,27-32
17 dissabte
—Sant Benvingut, religiós.
—Sant Ismael (†326)
2 Corintis 5,14-21 / Salm 102 /
Mateu 5,33-37
18 diumenge Santíssim Cos i Sang de
Crist / Cicle A
—Santa Edeltrudis, verge (640-679)
Deuteronomi 6,2-3.14b-16a / Salm
147 / 1 Corintis 10,16-17 / Joan
6,51-58
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Pelegrinatge diocesà
a Fàtima de Portugal
Centenari de les aparicions de la Mare de Déu de Fàtima
De l'11 al 18 d'agost tindrà lloc aquest
pelegrinatge amb el següent itinerari:
Divendres dia 11: Sortida en direcció
a Saragossa. Eucaristia a les 13h al Pilar de Saragossa i dinar al restaurant
de la plaça de la Basílica. Allotjament
a San Lorenzo del Escorial.
Dissabte dia 12: Visita al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Sortida cap a Fàtima, dinant a mig camí.
Arribada a Fàtima, sopar, rosari i processó de torxes. Missa oficial. Allotjament a Fàtima al Centro Bíblico dos
Capuchinhos.
Diumenge dia 13: Estada a Fàtima.
Eucaristia oficial del dia 13. Visita al
Mosteiro da Batalla (Patrimoni de la
Humanitat).

Dilluns dia 14: Estada a Fàtima.

Activitats del
Museu Diocesà i
Comarcal
Maig 2017

Dimarts dia 15: Sortida cap a Lisboa
després d’esmorzar. Eucaristia a Lisboa i dinar. Visita guiada a la tarda.
Allotjament a l’Hotel HF Fénix Urban
de Lisboa.
Dimecres dia 16: Sortida cap a Mèrida.
Dinar i visita guiada. Eucaristia, sopar
i allotjament a l’Hotel ILUNION Las
Lomas.
Dijous dia 17: Sortida cap a Toledo. Dinar, visita a la ciutat i eucaristia a la
catedral. Allotjament als Pares Carmelites de Toledo.
Divendres dia 18: Tornada dinant a
Calataiud.

Duran el passat mes de maig el
Museu Diocesà i Comarcal va dur
a termes les següents activitats:
El dia 5 de maig, un acte organitzat per Òmnium Cultural del
Solsonès, la presentació del llibre
“Picasso i els editors Gustavo
Gili. Escrits des de Barcelona” de
Claustre Rafart.
El dia 12 s’inaugurà l’exposició
“Ossos. Un viatge a l’època medieval de la mà de l’antropologia física” de la mà d’Àngels Casanovas,
conservadora del Museu d’Arqueologia de Catalunya. La mostra es
podrà visitar fins al 20 d’agost.

Preu per persona: 675€ (+150€ habitació individual) al compte de La
Caixa ES58-2100-0015-6501-0514-4859. Per a més informació, trucar al
973.48.06.19 (Encarna-matins) - 609.96.54.50 (Cesca-tardes) - 645.834.908
(Pilar-tardes) - pelegrinatges@bisbatsolsona.cat.
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Els dies 18, 20 i 21 se celebrà el
Dia Internacional dels Museus.
Per aquest motiu, el 18 de maig
va visitar el museu l’Hble. Conseller de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, el Sr. Santi Vila i
els dies 19 i 20 de maig es van
dur a terme les xerrades de Marc
Segués i Carme Borbonès.
Notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat
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El Concurs Bíblic de Catalunya
reparteix 32 premis a la diòcesi
Ramon Estany
La Sala Mn. Ferran de l’Escola Arrels Secundària de Solsona
va acollir el dissabte 27 de maig l’acte acadèmic de lliurament
dels premis del 32è Concurs Bíblic de Catalunya organitzat
per la Federació de Cristians de Catalunya i el Grup Avant.
L’acte va ser presidit per la delegada d’Ensenyament del bisbat de Solsona, Teresa Gené, i va comptar amb la participació del rector de Solsona, Mn. Lluís Tollar, que va oferir una
petita reflexió mitjançant un audiovisual sobre el tema del
concurs d’enguany, que ha estat «Amb Déu tot és possible».

Teresa Gené, que va felicitar els alumnes, pares, mestres i
professors i escoles, va destacar que a nivell de Catalunya
hi han participat 57.445 alumnes, dels quals 3.290 han estat del bisbat de Solsona i que han recollit 32 premis, una
xifra superior a la de l’any passat.
El lliurament dels premis va anar a càrrec de Mn. Lluis Tollar, Montse Codina, titular de l’escola Arrels, i Lluís Pujol,
coordinador de Pastoral.

I Jornada Ecumènica de la diòcesi de Solsona
El dissabte dia 27 va tenir lloc a la rectoria de Navès la Primera Jornada Ecumènica
diocesana d’enguany. Amb el lema «Junts obrim camins d’esperança», s’ha començat un treball conjunt amb diferents esglésies que tenen seu al nostre bisbat.
Entorn d’un esmorzar, a poc a poc va anar sorgint el testimoniatge de cadascuna de les persones que va participar en la trobada; una estona de lloança a través de worship els va preparar per al diàleg i somiar junts nous camins; al final
van compartir un bon àpat fratern.
Van participar en aquesta trobada pastors d’esglésies evangèliques, rectors
afins a aquesta iniciativa i la Delegació d’Ecumenisme. El bon ambient fratern,
el clima orant i la comunió ens ha unit en aquest nou projecte, per la qual cosa
en donem gràcies a Déu. Informa: Delegació d’Ecumenisme.
11 de juny del 2017
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Els commovedors darrers moments del
màrtirs coptes de Minya
Aleteia França
Dies després de la matança perpetrada pel grup terrorista
Estat Islàmic contra els pelegrins cristians egipcis, diferents relats testifiquen la realitat admirable del seu últim
moment: totes les víctimes es van negar a apostatar, cosa
que els demanaven els seus botxins a canvi de salvar la vida.

assassins els haurien incitat a apostatar i a pronunciar la
professió de fe islàmica: la shahada. Els captius, agenollats,
s'hi haurien negat categòricament. Immediatament haurien
estat abatuts d'un tret en el clatell, el cap, la gola o el pit.

El diari Libération publica el commovedor reportatge
El divendres 26 de maig, amb motiu de la festa de l'Ascensió, del seu enviat especial al poble de Nazlet, que plora set
dotzenes de pelegrins coptes es dirigien amb autobús al mo- víctimes:
nestir de Sant Samuel, a la província de Minya, situat a 200
km al sud del Caire, quan van caure en una sagnant emboscada organitzada per l'organització terrorista Estat Islàmic.
El balanç és terrible: almenys 29 morts i 25 ferits per les bales dels terroristes. És l'últim atemptat anticristià d'una llista
sempre massa llarga. Al començament d'abril, 45 fidels coptes van morir en uns atacs suïcides contra dues esglésies.
En el cas de l'atac de Minya, segons diversos testimoniatges
coincidents, tot sembla indicar que els coptes egipcis assassinats, molts nens entre ells, van morir com a màrtirs per la
seva fe. Segons els testimonis, després d'haver pres als pelegrins dels seus diners, joies i altres efectes valuosos, els
Fulldiocesà

Es negaren un a un
a abandonar la fe
cristiana abans de
rebre el tret de gràcia
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«Una desena d'homes emmascarats i
armats ens han tallat el camí. Ens han
demanat de renunciar a Déu. Els vam
dir que no, sense dubtar-ne. Llavors
va començar la massacre», relata una
dona vestida de dol.
El sacerdot Pernaba Fawzi Hanine,
que serveix en la parròquia de Nazlet,
no dubta a usar el terme màrtirs:
«Hem d'estar orgullosos dels nostres
morts. Cap d'ells no va renunciar a Déu.
Van morir com a creients. Són els nostres màrtirs.»
El corresponsal de l'Agència France-Prese informa sobre testimonis
similars en un despatx publicat el
diumenge:
«Van fer baixar els homes de l'autobús, van prendre les seves targetes
d'identitat i l'or que portessin amb
ells, les seves aliances o els seus
anells. Després els van demanar que
pronunciessin la professió de fe mu-
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sulmana», indica Maher Tawfik, un
home que viatjava del Caire a Bani
Mazar, a la província de Minya, per
recolzar la seva parròquia en dol.
El pare Rashed, com el seu compatriota de Nazlet, destaca també l'heroisme i la lleialtat de les víctimes:

El llibre

Parenostre,
resum de tot
l'Evangeli
Lorenzo Orellana

«Els van demanar que reneguessin de
la seva fe cristiana, un a un, però tots
s'hi van negar», explica el sacerdot.
El diumenge, el mateix papa Francesc
va emprar el qualificatiu de màrtirs
durant l'oració del Regina Coeli per a
referir-se a les víctimes de la massacre:
«Les víctimes, incloent-hi els infants,
són fidels que es dirigien a un santuari per resar i han estat assassinats
després d'haver-se negat a renunciar
a la seva fe cristiana. Que el Senyor
aculli en la seva pau aquests testimonis valents, aquests màrtirs, i converteixi els cors dels terroristes», destacà el Romà Pontífex.

Centre de Pastoral Litúrgica
8 euros
Quan preguem, abans de demanar, contemplem el Pare i lloem
el seu nom, el seu regne, la seva
voluntat, i després supliquem.
Supliquem els dons que necessitem per a continuar lloant-lo: el
pa que és nostre, de tots, mai meu
i sense el qual no hi ha fills; el
perdó, que Déu ens dóna segons
nosaltres siguem capaços de
perdonar i sense el qual no som
germans; no caure en la temptació, ans veure’ns lliures del mal
i del Maligne que ens assetja.
Aquesta mínima reflexió ens porta a pensar que les set súpliques
del Parenostre són antropocèntriques, ja que totes elles consideren els interessos de l’home, ja
que és l’home el qui té necessitat
que sigui santificat el nom de
Déu, que vingui el seu regne i es
compleixi la seva voluntat.

Glossa

Aclariment
Xavier Novell, bisbe de Solsona

La meva glossa del passat dia 21 de maig ha suscitat un
seguit de comunicats, reprovacions i manifestacions
contràries a les meves paraules. Molts m’han demanat
que rectifiqués el contingut del meu escrit. Al mateix
temps, molts fidels m’han animat a mantenir-me ferm
contra aquesta persecució. La majoria de vosaltres heu
patit i heu pregat per mi. Us ho agraeixo de tot cor.
No he parlat fins ara perquè no veig res a rectificar ni
m’han atemorit les amenaces polítiques. Motiva aquesta
nota la inquietud de consciència per si algú s’ha sentit ferit o culpabilitzat per les meves paraules i la insistència
d’alguns a considerar el meu silenci perjudicial per a la
convivència social i per a l’Església.
En aquesta glossa, divulgada als mitjans de comunicació
social el dia 1 de juny, em sento amb la llibertat i la responsabilitat d’afirmar el següent:

adreçat. Estic absolutament convençut, com diu l’Església, que tota persona és digna de respecte sigui quina sigui la seva raça, nacionalitat, religió i tendència sexual.
Faig meu també allò que continua dient el papa Francesc
en AL 250: «Per això, desitgem primer de tot reiterar que
tota persona, independentment de la seva tendència sexual, ha de ser respectada en la seva dignitat i acollida
amb respecte, procurant evitar "tot signe de discriminació injusta", i particularment qualsevol forma d'agressió
i violència.»
3. No és la meva intenció mantenir un conflicte obert amb
els partidaris de la ideologia de gènere, però no m’estaré
de defensar el dret dels pastors de l'Església a ensenyar
la doctrina catòlica, emparats en la llibertat d’expressió
i la llibertat religiosa. Per això, benvolguts fidels, com a
pastor vostre, no dubteu que continuaré presentant sense por la visió cristiana sobre la persona i les conseqüències morals que se’n deriven.

1. No he cercat d’ofendre ningú, però demano disculpes
als pares i mares que s’han sentit dolguts. He rebut trucades i cartes d’alguns d’ells i lamento que s’hagin sentit jutjats per la meva pregunta. Així mateix he agraït a
aquells que han entès de forma correcta que jo no vinculava ni exclusivament ni directament l’homosexualitat a
l’absència de la figura paterna. No em costa reconèixer
que hauria estat un encert afegir allò que el Sant Pare
diu en Amoris laetitia 250: «Amb els Pares Sinodals, he
pres en consideració la situació de les famílies que viuen
l’experiència de tenir en el seu si persones amb tendències homosexuals, una experiència gens fàcil ni per als
pares ni per als seus fills.»
2. No he discriminat ningú ni he lesionat cap dret personal. Són falses les acusacions d’homofòbia que m’han
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