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Preguem per Catalunya
L’episcopat de Catalunya ha publicat la nota que reproduïm a continuació, arran de l’actualitat política i social.
Nota episcopal
En aquests dies, demanem a tots els catòlics que preguin,
que demanin la benedicció de Déu sobre Catalunya, que viu
un moment delicat de la seva història.
Demanem també a Déu per totes les persones que tenen
la responsabilitat en el govern de les diferents administracions públiques, de la gestió del bé comú i de la convivència social.
Núm.3.700 - Any 71

L’Església vol ser ferment de justícia, fraternitat i comunió i
s’ofereix per a ajudar en aquest servei en bé del nostre poble.
Animem tothom, especialment els laics cristians, a ser
responsables i compromesos en la vida pública, per tal
d'avançar en el camí del diàleg i de l’entesa, del respecte
als drets i a les institucions i de la no confrontació, ajudant que la nostra societat sigui un espai de germanor, de
llibertat i de pau.
Que el seny i el desig de ser justos i fraterns ens guiïn a tots.
20 de setembre del 2017

2 —bona nova

«Es féu obedient fins a acceptar la mort,
i una mort de creu»
Diumenge XXVI durant l’any / Cicle A
Lectura de la profecia d’Ezequiel
El Senyor diu: «Vosaltres penseu: No va ben encaminada la
manera d’obrar del Senyor. Poble d’Israel, escolta bé això
que et dic: ¿No és la vostra manera d’obrar, i no la meva, la
que va desencaminada? Si el just deixa d’obrar el bé, comet
el mal i mor, morirà per culpa seva. Però si el pecador es
converteix, deixa de fer el mal i obra amb justícia i bondat,
salvarà la seva vida. Només que reconegui el mal que havia
fet i es converteixi, viurà i se salvarà de la mort.»
(18, 25-28)

nedí i hi anà. El pare digué això mateix al segon i aquest li
respongué: “Hi vaig de seguida, pare.” Però no hi anà. Quin
d’aquests dos va fer el que el pare volia?» Li responen: «El
primer.» Jesús els diu: «Us dic amb tota veritat que els publicans i les dones de mala vida us passen al davant cap al
regne de Déu, perquè ha vingut Joan amb la missió d’ensenyar-vos un bon camí, però vosaltres no l’heu cregut, mentre que els publicans i les dones de mala vida sí que l’han
cregut. I vosaltres, ni després de veure això, encara no us
en penediu ni voleu creure’l.»
(21, 28-32)

Salm responsorial
Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat.
(Salm 24)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
Germans, per tot el que trobeu en Crist de fortalesa d’ànima, d’amor que consola, de dons de l’Esperit, d’afecte entranyable i de compassió, us suplico que em doneu plenament
el goig de veure-us units per uns mateixos sentiments i per
una mateixa estimació dels uns pels altres, unànimes i ben
avinguts. No feu res per rivalitat ni per vanaglòria. Mireu
els altres amb humilitat i considereu-los superiors a vosaltres mateixos. Que ningú no es guiï pels propis interessos,
sinó que miri pels altres. Tingueu els mateixos sentiments
que heu vist en Jesucrist: [ell, que era de condició divina, no
es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó
que es va fer no-res, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se fet semblant als homes, i començant de captenir-se
com un home qualsevol, s’abaixà i es féu obedient fins acceptar la mort, i una mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat
i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre
nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doblegui
el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.
(2, 1-11)
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: «Què us en sembla? Un home que tenia dos
fills va dir al primer: “Fill meu, vés a treballar a la vinya,
avui.” Ell respongué: “No hi vull anar.” Però després se’n peFulldiocesà

«Jesús els diu: "Us
dic amb tota veritat
que els publicans i
les dones de mala
vida us passen al
davant cap al regne
de Déu"»
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El testimoniatge que els creients devem al món

Lit. hores: Setmana II

Jean Hakolimana, prev.
Doneu-me plenament el goig de veure-us units per uns mateixos sentiments i per
una mateixa estimació dels uns pels altres, unànimes i ben avinguts. No feu res per
rivalitat ni per vanaglòria. Mireu els altres amb humilitat i considereu-los superiors a vosaltres mateixos. Que ningú no es guiï pels propis interessos, sinó que miri
pels altres. Quasi hom tindria la temptació de copiar íntegrament les recomanacions de sant Pau als creients. És que resumeixen perfectament el que s’espera
d’una comunitat cristiana d’arreu, però encara més d’aquí; de sempre, però encara més d’ara. Hi ha una pregunta senzilla, tan senzilla que fer-la sembla quelcom
inapropiat: en les nostres comunitats s’hi respira ambient de germanor? Som
conscients del perjudici que ens arriben a causar les nostres baralles internes?
La modernitat té un aspecte que convé gestionar amb seny. Des de la televisió
a la ràdio i a la premsa escrita, passant per totes les xarxes socials que proporciona internet, la vida s’ha convertit en un debat permanent i a gran escala. En
aquest context, potser el millor que podem oferir a la societat no és allò de què
ja va sobrada: debats i baralles. En les nostres comunitats, l’evangeli i tots els
espais que se’n deriven tenen el potencial de proporcionar un descans en tots
els sentits. Per a oferir aquest servei al món, no ens hi ajuda tant la fermesa de
les nostres conviccions com la flexibilitat per a posar-les en qüestió, la humilitat que porta a l’autocrítica. És aquest «debat interior» que planteja l’evangeli
d’avui, el que ens permet adonar-nos de la rectitud o no de les nostres opcions
per a reconsiderar-les i canviar de rumb.

La imatge

La fama l’obté qui parla molt i les diu
gruixudes; qui es posa darrere una
pancarta, si pot ser, a crits. Però després no el trobes allí on cal socórrer
el necessitat, compartir amb qui no
té, prestar l’escalf d’una mà amiga.
Dels dos fills, el segon va anar a la
vinya, va escoltar la predicació de
Joan; va acomplir la voluntat del
Pare, va esdevenir útil per al Regne de Déu.
La paràbola dels dos fills (2012). A. N. Minorov
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Agenda

2 dilluns
—Els sants Àngels de la Guarda
—Sant Llogari, màrtir (†678)
Zacaries 8,1-8 / Salm 101 /
Mateu 18,1-5.10
3 dimarts
—Sant Francesc de Borja, prevere
(1510-1572)
—Sant Candi, màrtir (†320)
Zacaries 8,20-23 / Salm 86 /
Lluc 9,51-56
4 dimecres
—Sant Francesc d’Assís, de l’orde
dels frares menors (1182-1226)
Nehemies 2,1-8 / Salm 136 /
Lluc 9,57-62
5 dijous
—Témpores d’acció de gràcies i
de petició
Deuteronomi 8,7-18 / Salm 1Cr
29,10.11abc.11d-12a.12bcd. / 2
Corintis 5,17-21 / Mateu 7,7-11
6 divendres
—Sant Bru, fundador dels Cartoixans
(1035-1101)
Baruc 1,15-22 / Salm 78 /
Lluc 10,13-16
7 dissabte
—La Mare de Déu del Roser
Baruc 4,5-12.27-29 / Salm 68 /
Lluc 10,17-24
8 diumenge XXVII de durant l’any /
Cicle A
—Sant Sergi, màrtir (†303)
Isaïes 5,1-7 / Salm 79 / Filipencs
4,6-9 / Mateu 21,33-43
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El Projecte Raquel:
un acompanyament discret
Què és el Projecte Raquel?
És un mètode provat i establert en molts països arreu
del món que ha millorat la vida de moltes persones; és
un acompanyament en el qual s’escolta la persona i se
l’ajuda a arribar al perdó de Déu i de la persona mateixa; és totalment confidencial, discret i lliure; és un projecte cristià que vol apropar la Misericòrdia de Déu a
les persones.

En què consisteix?
En trobades personals i periòdiques en un lloc discret; se
segueix un procés gradual fins a aconseguir que la persona
superi aquest fet.
Per més informació:
T. 628 384 210 — projecteraquelsolsona@gmail.com

A qui va dirigit?
Dirigit a qualsevol persona que hagi participat en un avortament voluntari: home, dona, personal mèdic...; a qualsevol edat; encara que hagi passat molt de temps des de
l’avortament; i que pugui patir alguns d’aquests símptomes: culpabilitat, depressió, ansietat, baixa autoestima,
rebuig, ràbia, insomni, fixació pels nadons, pensaments
recurrents sobre el fill avortat...
Què no és el Projecte Raquel?
No és un compromís; no és jutjar; no és un assessorament
psicològic; no és una catequesi; no és necessari ser cristià.
Qui som?
Som un grup de laics anònims formats i assessorats especialment per a acompanyar les persones ferides; per a respectar la confidencialitat i l’anonimat s’asignarà una persona de
fora de la parròquia i del municipi de la que s’acompanya.

Beatificació dels màrtirs claretians (7a part)
Estudiant Josep Vidal Balsells
Nasqué l’any 1908 a Santa Coloma de Queralt. Ingressà
en la congregació claretiana, on en 1935 féu la professió
religiosa. Com a estudiant claretià passà a Solsona. Era un
jove excel·lent, apostòlic i molt pietós. Estava disposat a
acceptar el martiri com una gràcia especial. Amb l’arribada de la guerra passà a refugiar-se en diversos llocs del
Solsonès. Finalment, a Navès. Escrigué una carta als seus
pares, demanant-los que l’anessin a buscar. Aquesta caigué en mans del Comitè de Santa Coloma de Queralt. Llavors uns revolucionaris l’anaren a buscar i l'agafaren en
direcció a Berga. Aquell 22 d’agost de 1936, a la carretera,
davant la casa Torrecanuda, morí màrtir. Va ser enterrat
a la parròquia de Solsona.
Fulldiocesà

G. Julià Villanueva i Olza
Nasqué l’any 1869 a Villanueva. Ingressà en la congregació claretiana, on en 1898 féu la professió religiosa. En
esclatar la guerra estava al seu destí, Solsona, i anà a refugiar-se a la masia Viladot. A primers d’agost uns revolucionaris cremaren l’altar de la capella d’aquesta masia.
Preguntaren al germà qui era. Respongué: «Jo sóc religiós...» Llavors, a l'anticlerical que l’apuntava, li digué: «No
em feu por ni vós ni el vostre fusell...» Havent-hi molts
testimonis, no el mataren, però l'1 de setembre de 1936
els revolucionaris tornaren a Cal Viladot. El pujaren a un
cotxe i el maltractaren molt. El feren baixar... s’agenollà,
pregà uns minuts i allí fou màrtir. Fou enterrat a la parròquia de Solsona.
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Tàrrega celebra la Festa de la Mercè
Josep Castellà
En el temple de la Mare de Déu de la Mercè de l’Escola Pia
de Tàrrega, es renovà la tradició centenària de la festa de la
Verge de la Mercè, patrona del barri del mateix nom. Se celebrà una solemne eucaristia oficiada per l’escolapi targarí,
P. Jaume Salas, acompanyat dels mossens Josep Camprubí,
Antoni Bordes, i el rector de la Parròquia targarina, Josep
Maria Vilaseca.

dèbils, dels més necessitats. Hem de tenir cor de mercedaris”. Els cants anaren a càrrec de membres de la Coral Bona
Nova del Casal de la Gent Gran de Tàrrega dirigits per Mercè Solà i acompanyats a l’harmònium de Jesus Batlletbó. La
col·lecta de la festivitat es destinà a tasques humanitàries
dels escolapis al país del Senegal.

A l’acabar l’eucaristia els devots assistents feren l’acció de
En l’homilia l’escolapi Jaume Salas, entre altres, coses as- gràcies i el tradicional besamans a la Verge de la Mercè, insenyalà: “nosaltres hem d’estar atents a la vida com Maria terpretant-se els Goigs de la Mare de Déu de la Mercè, lleho va fer. Estar atents davant situacions difícils dels més tra de Mn. Cinto Verdaguer amb música de Lluís Millet.

Trobada diocesana de Vida Creixent a Sant Ramon
El proper dimecres dia 4 d'octubre tindrà lloc la 13a Trobada diocesana del Moviment de Gent Gran Vida Creixent, en aquesta ocasió al Santuari de Sant Ramon.
A les 10 del matí hi ha prevista l'arribada i l'esmorzar; a 2/4 d'11 la presentació
i benvinguda; a les 11 del matí, començarà l'assemblea; a 2/4 de 12 hi haurà una
conferencia a càrrec del Sr. Bisbe de Solsona; a les 12 del migdia, visita guiada
al mausoleo i capelles rellevants.
Cal destacar a 3/4 d'1 l'eucaristia presidida pel Sr. Bisbe, amb la presència de la
imatge pelegrina de la Mare de Déu de Fàtima; en acabar, tindrà lloc el dinar de
germanor.
Per a més informació i inscripcions, a la pròpia parròquia.
1 d’octubre del 2017
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Viure en la veritat, exigència cristiana
Domingo Urtasun (*)
El cristià és cridat a buscar i viure sempre en la veritat. Així
ho prescriu el vuitè manament quan prohibeix falsejar la
veritat en les relacions amb els altres o donar fals testimoni contra el proïsme (cf. Ex 20,16). Les ofenses a la veritat
expressen, mitjançant paraules o accions, un rebuig a comprometre's amb la rectitud moral davant de Déu, que és la
summa veritat.

veritat i la vida. I ensenya als seus deixebles l'amor incondicional per la veritat (cf. Mt 5,37).

L'home busca naturalment la veritat, conforme a la seva
dignitat com a persona. Es veu impulsat per la seva mateixa naturalesa a buscar la veritat. Té l'obligació moral de
fer-ho. I està obligat també a adherir-se a la veritat una vegada l'ha coneguda, ordenant tota la seva vida a les seves
El cèlebre escriptor peruà Mario Vargas Llosa confessa exigències. La veritat o veracitat és la virtut que consisteix
que mai no oblidarà la lliçó rebuda durant la seva campa- en la rectitud de l'acció i de la paraula humana, evitant
nya electoral com a aspirant a la presidència del país andí: sempre la simulació i la hipocresia.
«Vaig aprendre que per a participar en política no fa falta
tenir enginy, bones idees o intenció de col·laborar en les Els éssers humans no podrien viure junts si no tinguessin
millors causes. És suficient dominar la tècnica i aprendre a confiança recíproca, és a dir, si no es manifestessin mútuamentir amb aparença de veritat.» Per a l'autor de Conversa- ment la veritat. La virtut de la veracitat implica l'honradeciones en la catedral, la política no és altra cosa que «l'art de sa en el que diem i comuniquem. Tot deixeble de Crist està
mentir simulant la veritat». Evidentment, aquest principi obligat a «viure en la veritat»; en la simplicitat d'una vida
és contrari a l'ètica cristiana.
conforme a l'exemple del Senyor, romanen en la seva Veritat. «Si decidim que estem en comunió amb ell, i caminem
L'Antic Testament ens ensenya: «Déu és font de tota veri- en les tenebres, manteim i no obrem conforme a la veritat»
tat» (Pr 8,7). La seva Paraula i la seva Llei són veritat (cf. Sl (1Jn 1,6).
119). I la veritat de Déu es manifesta plenament en Jesucrist, «ple de gracia i de veritat» (Jn 1,14). Éll és el camí, la (*) Del setmanari La Verdad de Navarra.
Fulldiocesà

L’article

La Dita

Pregar és parlar amb Aquell que
sabem que ens estima

«Viu més el qui
piula que el qui
xiula»

Jesús Renau, S.I.

Sebastià Codina, prev.
Genial Teresa de Jesús! Aquesta és una de les millors definicions que tenim
de la pregària. Confiada, afectiva, personal, oberta, reveladora, fàcil, dialogant, senzilla.
Quan som estimats, tard o d'hora ho sabem. De vegades tard o massa tard,
altres vegades molt aviat o bastant aviat. També passa que hem estat estimats quasi sense saber-ho, fins que arriba un dia que, com qui es desperta,
diem: Però si resulta que m'estima! Mai no m'ho ha dit, i jo no en veia els
senyals, però ara sé que m'estima.
Quan entenem que Déu ens estima, el que sentim és desig, un creixent desig,
de parlar amb ell. Segurament no és ni la primera ni la segona moció. La primera és de sorpresa. La segona, de confusió.
Quan Déu comença a resultar indefinible, molt diferent de les definicions
dels llibres, és aleshores que s'inicia una recerca humil i urgent per comunicar-nos amb ell. I aviat resulta que ens adonem que és ell qui ens ha parlat
primer. Pels signes de la natura, de la bellesa, de l'art, de la poesia, de les
amistats, de la comunitat, de la litúrgia i, especialment, per la Paraula. Quina set que desperta la Paraula! És propera, és humana, és única, és personal,
és interior i universal, és un dels nostres, és el Senyor.

Parla del que sents, del que vius, del que succeeix...
Santa Teresa ens diu que no ens cal fer llargues meditacions, dejunis ni estudis d'alta filosofia. Ens cal PARLAR. Senzillament: parlar. Ell ens parla i
ens parlarà. Ho vol, ho desitja. Ha dit que li resulta deliciós estar i parlar
amb els fills i filles dels homes i dones.
Vas en metro, camines pel supermercat, esperes el torn, ets a casa i no hi ha
ningú, obres el correu i et surt propaganda... Parla amb ell! No li diguis grans
paraules i frases fetes. Parla del que sents, del que vius, del que succeeix, del
teu desig de lluitar per uns canvis urgents, de les notícies (dolentes... i bones),
dels interrogants i els dubtes, de si et trobes bé o no, dels altres (parla molt dels
altres). Frases curtes, desitjos, interrogants, peticions, comentaris, accions de
gràcies, silencis en presència, records... Parla, parla, que t'estima. De tant en
tant, calla una mica. Recorda el que es diu en castellà: «El roce hace el amor.»
És possible que aviat comencis a sentir una necessitat de poder-vos dedicar
un temps més llarg de presència i de silenci. Ja no serà un propòsit, sinó un
vertader desig. I la seva gràcia.
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Xiular és una mena de cant espontani, signe de benestar. Xiular és
més personal que cantar. És una
espurna de felicitat. Qui xiula
davant de les peripècies, mostra
coratge. Quan taral·lagem una
cançó, manifestem sentiments de
goig i d'alegria. Expressem el nostre estat d'ànim. Xiular és un raig
d'aigua de la font del nostre viure.
El qui xiula afronta amb coratge la
soledat.
Piular és un buscador de companyia. És un petit crit d'auxili. Els infants piulen parant la mà. Els vells
ho fan perquè, limitats, necessiten
ajut i estimació dels qui tenen al
seu voltat. N'hi ha que, prescindint
dels anys, es passen la vida piulant
com els pollets, esperant l'escalf
d'alguna lloca.

Glossa

Aniré a votar
Xavier Novell, bisbe de Solsona

A les vigílies del dia 1 d’octubre, crec que he de recor- llibertat, garantida per l’exercici de l’autodeterminació
dar la Doctrina Social de l’Església sobre el dret a l’au- dels pobles” (Joan Pau II.1995).
todeterminació i a la independència dels pobles i naci- “La Seu Apostòlica, que ha saludat favorablement la consons i he de revelar-vos el meu discerniment i la meva titució del nou estat [Eslovènia], [...] ha apreciat la manera
decisió. Heus aquí una selecció de textos, que trobareu pacífica i democràtica amb la qual heu assolit la plena somés íntegres i ben citats a la pàgina web del bisbat.
birania” (Joan Pau II. 1996).
“La pau podrà ser justa i durable només si es recolza en el
“Tot ordre nou en la condició i les relacions dels pobles i diàleg lleial entre parts iguals, en el respecte a la identidels estats, [...] ha de reconèixer a totes les nacions grans tat i de la història de cadascú, en el dret dels pobles a la
o petites el dret inviolable de determinar llur pròpia sort” lliure determinació del seu destí, de la seva independèn(Pius XII. 1942).
cia [...]. No pot haver-hi excepcions!” (Joan Pau II.1997).
“Nos no podem amagar les nostres greus preocupacions
davant la persistència o l’agreujament de situacions que Heus aquí el meu discerniment i la meva decisió.
Nós deplorem molt, com, [...] els obstacles a l’autodeterminació dels pobles [...], la repressió de la llibertat d’ex- No és just que ens sigui negat i impedit l’exercici de l’aupressar les sanes opinions” (Pau VI. 1973).
todeterminació. Tots sabeu que: es tracta d’un dret inalie“Sí, fins que els drets de tots els pobles, entre els quals hi nable de tota nació; una gran majoria social el vol exercir;
ha el dret a l’autodeterminació i a la independència, no era el punt primer dels programes electorals dels partits
seran degudament reconeguts i honorats, no podrà exis- polítics que varen guanyar les darreres eleccions autotir-hi una pau veritable i duradora” (Pau VI. 1973).
nòmiques; ha estat demanat a l'Estat amb la possibilitat
“Hom ha ofegat les llibertats del poble, la seva facultat de pactar-ne totes les condicions; el Parlament de Catad’autodeterminar-se, esforçant-se de suprimir la identi- lunya ha aprovat la llei que regula el seu exercici i el Gotat nacional” (Joan Pau II.1983).
vern de la Generalitat ha convocat el referèndum que ho
“En termes legals, aquests criteris poden expressar-se ha de fer possible, malgrat tot sembla indicar que no reucom a reconeixement dels drets humans: [...] el reconei- nirà les condicions internacionalment establertes per al
xement dels drets dels pobles a l’autodeterminació i a la seu reconeixement; i la societat l’està defensant contra
independència” (Joan Pau II.1985).
tots els atacs imaginables. A més, els presidents del Par“La justícia, en efecte, passa a través del respecte dels lament i de la Generalitat, els consellers i molts diputats,
drets dels pobles i de les nacions a disposar d’ells matei- alcaldes i alts càrrecs de la Generalitat estan arriscant la
xos. [...] Encara hi ha pobles que no veuen reconegut llur seva llibertat, carrera i patrimoni, per a oferir-nos, per
dret a la independència” (Joan Pau II.1988).
primera vegada a la història, l’oportunitat d’exercir-lo.
“Ningú [...] no està mai legitimat a afirmar que una determinada nació no és digna d’existir. [...] són possibles Si aquest proper diumenge hi ha
diverses formes d’agregació jurídica entre diferents urnes, jo aniré a votar!
nacions, [...] a condició que hi hagi un clima d’autèntica

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

