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Beatificacions
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El proper 21 d’octubre seran beatificats 109 màrtirs claretians a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
La nostra diòcesi viurà una joia molt gran perquè: la majoria d’aquests beats formaven part de la comunitat de
Cervera; uns quaranta foren martiritzats als afores de
les nostres viles i ciutats i les seves despulles han reposat des d’aleshores als nostres temples i cementiris; nou
d’ells són fills del nostre bisbat —Bagà, Malanyeu, Berga,
La Molsosa, Santa Fe, Les Oluges, Guàrdia-lada, Cervera i
Anglesola—; i les relíquies de cinc d’ells seran venerades
a les esglésies de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega, del
Cor de Maria de Solsona i de Sant Antoni de Cervera.
El martiri d’aquests joves fills del cor immaculat de Maria, no fou un fet episòdic. Es va produir en el segle més
martirial de la història de l’Església. De fet, hi hagueren
més cristians assassinats per la seva fe durant el segle
XX que durant tota la resta de la història del cristianisme. Tenia lloc a la nació més martirial del món i de la història. De fet, Catalunya es troba al capdavant en nombres
absoluts i relatius de la dramàtica llista de testimonis de
la fe que el papa Sant Joan Pau II va posar de relleu l’any
2000. La patia la congregació religiosa més martirial de
tots els temps, els fills de sant Antoni Maria Claret. De
fet, era la congregació missionera de la devoció al cor
immaculat de Maria, la més fidel en el compliment de la
petició que la Mare de Déu a Fàtima havia fet per salvar
el món i l’Església de la persecució assassina de l’ateisme.

amb violència sinó perdonant, bastim un cristianisme
de renovada santedat a l’albada del segle XXI. Enmig
d’aquests temps de destrucció moral i social a causa de
noves ideologies encara més perverses, som cridats a ser
fidels a l’evangeli per a mostrar la veritat que salva amb
caritat i valentia.

Des que varem saber la data i el lloc de les beatificacions
hem treballat per a fer possible una bonica participació
diocesana. Fa setmanes que anunciem al Full aquest pelegrinatge. Recentment, ens han confirmat que disposem d’un bon nombre d’entrades. Us invito a viure aquesCatalunya era un país d’un cristianisme viu i fecund. Si ta festa, així com les que farem després als llocs més
durant el segle XIX, Catalunya fou el país dels sants de la martirials de la diòcesi. Tingueu present que el dia 28 de
caritat, durant el segle XX, la nostra terra fou el país dels setembre es tanquen les llistes per a poder personalitzar
beats, testimoniatge de la fe. Desitjo que, hereus d’aques- —nom, cognoms i DNI— les entrades. Un bon nombre de
ta brillant tradició, alumnes dels que respongueren a la capellans i jo mateix us hi acompanyarem. Trobareu inpersecució i a l’execució, imitant Crist, sense respondre formació a la pàgina web o a les vostres parròquies.

Directora: Júlia Ayala. Plaça Palau 1. 25280 Solsona. Tel. 973 48 06 19. A/e: mitjans@bisbatsolsona.cat / Dipòsit legal: 14.355/60
Disseny: Casals i Cots / DiacDisseny. Ronda Camprodon, núm 2. 08500 Vic. Tel. 670 490 532. Administració, impressió i distribució: Gràfiques Diac Vic.
Ronda Camprodon, núm. 2. 08500 Vic. Tel. 93 886 93 49. Dipòsit legal: 14.355/60. Xarxes: www.fulldiocesa.cat / info@fulldiocesa.cat / @fulldiocesa

