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A

PÒSTOLS
PER A LS J OVES
#ApóstolesJóvenes

18 de març – Dia del Seminari
Les Esglésies diocesanes de Catalunya celebren diumenge
vinent, 18 de març, el Dia del Seminari amb el lema «Apòstols per als joves».
Aquesta jornada posa en relleu la importància dels seminaris, institucions on es formen els futurs preveres de les
nostres diòcesis.
Núm.3.723 - Any 72

Jesús diu: «La collita és abundant, però els segadors són
pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que enviï segadors als seus sembrats» (Mt 9, 37b-38), i així recordem la
necessitat de pregar per les vocacions al sacerdoci.
No ens ha de sorprendre que on es prega amb fervor hi hagi
vocacions. Fem-ho amb intensitat en aquesta diada.
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«Els qui viuen d'acord amb la veritat sí
que busquen la plena llum»
Diumenge IV de Quaresma / Cicle B
Lectura del segon llibre de les Cròniques
En aquells dies, tots els grans sacerdots i el poble reincidien contínuament en la culpa d’imitar tots els costums
abominables de les altres nacions, profanant així el temple
del Senyor, que ell havia consagrat a Jerusalem. El Senyor,
Déu dels seus pares, els enviava cada dia missatgers que els
amonestessin, perquè li dolia de perdre el seu poble i el lloc
on residia. Però ells es burlaven dels missatgers de Déu, no
feien cas del que els deia i escarnien els seus profetes, fins
que el Senyor arribà a enutjar-se tant contra el seu poble
que ja no hi havia remei. Llavors els caldeus incendiaren el
temple de Déu, derrocaren les muralles de Jerusalem, calaren foc a tots els seus palaus i destruïren tots els objectes
preciosos. El rei dels caldeus deportà a Babilònia els qui
s’havien escapat de morir per l’espasa, i se’ls quedà per esclaus d’ell i dels seus fills, fins que passaren al domini persa. Així es complí la paraula que el Senyor havia anunciat
per boca de Jeremies: el país fruí dels anys de repòs que li
pertocaven; tot el temps que quedà desolat, el país va reposar, fins haver complert setanta anys. Però l’any primer
de Cir, rei de Pèrsia, el Senyor, per complir la paraula que
havia anunciat per boca de Jeremies, desvetllà l’esperit de
Cir, rei de Pèrsia, perquè promulgués, de viva veu i per escrit, un edicte que deia: «Cir, rei de Pèrsia, fa aquesta declaració: El Senyor, el Déu del cel, m’ha donat tots els reialmes
de la terra i m’ha encomanat que li construís un temple a
Jerusalem, ciutat de Judà. Si entre vosaltres hi ha algú del
seu poble, que el Senyor sigui amb ell i que hi pugi.»
(36,14-16.19-23)
Salm responsorial
Si mai t’oblidava, Jerusalem, que se m’encasti la llengua al
paladar.
(Salm 136)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes
Germans, Déu, que és ric en l’amor, ens ha estimat tant que
ens ha donat la vida juntament amb Crist, a nosaltres, que
érem morts per les nostres culpes. És per gràcia que Déu
us ha salvat. I juntament amb Jesucrist ens ha ressuscitat i
ens ha entronitzat en les regions celestials, perquè davant
dels segles que vindran quedi ben clara la riquesa de la seva
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gràcia i la bondat que ha tingut per nosaltres en Jesucrist.
A vosaltres, que heu cregut, us ha salvat per gràcia. No ve
de vosaltres; és un do de Déu. No és fruit d’unes obres, perquè ningú no pugui gloriar-se’n; som obra seva: ell ens ha
creat en Jesucrist per dedicar-nos a unes bones obres que
ell havia preparat perquè visquem practicant-les.
(2,4-10)
Evangeli segons sant Joan
En aquell temps, digué Jesús a Nicodem: «Com Moisès, en el
desert, enlairà la serp, també el Fill de l’home ha de ser enlairat, perquè tots els qui creuen en ell tinguin vida eterna.
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. Déu els ha condemnat perquè, quan la llum ha vingut
al món, s’han estimat més la foscor que la llum. És que no es
comportaven com cal. Tothom qui obra malament té odi a
la llum i es vol quedar en la foscor, perquè la llum descobriria com són les seves obres. Però els qui viuen d’acord amb
la veritat sí que busquen la plena llum i que tothom vegi
què fan, ja que ho fan segons Déu.»
(3,14-21)

«Ens ha estimat tant
que ens ha donat la
vida juntament amb
Crist»
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Busquem Jesús amb sinceritat d’esperit

Lit. hores: Setmana IV

Jean Hakolimana, prev.
L’Evangeli de Joan planteja dues maneres d’aproximar-se a Jesús. La primera
persegueix una finalitat insidiosa, no tant amb ganes d’aprofundir en el seu
misteri com d’ajustar-lo als nostres criteris. Aquest és el cas dels caps jueus.
L’altre camí és el que fan aquells que busquen Jesús, amb la ment oberta, a vegades des de la foscor i del desconeixement total. És el cas de Nicodem, que ve
a veure Jesús «de nit», i de molts altres. Són gent que se situen en una posició
d’obertura a Jesús, creients o futurs creients o, més ben dit, creients potencials.
No busquen controvèrsies com en el primer cas, sinó diàleg i instrucció. Vénen
motivats per un gran interès d'aprofundir en el misteri de la seva persona, la
seva identitat. La seva sinceritat de cor sobrepassa la foscor que els acompanya.
Això és el que Joan anomena «buscar la plena llum».
Així, grans avenços en el coneixement del misteri de Jesús es donen arran d’intervencions d’aquesta mena. Dels passos de Nicodem hem heretat aquesta joia:
«Déu estima tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi ningú
dels qui creuen en ell.» En el nostre camí, ens veiem limitats per totes bandes:
dubtes, inseguretat, pecat. Ens agradaria una gran clarividència per a seguir
Jesús amb fortalesa. Fins i tot arribem a donar per impossible el seguiment de
Jesús en raó de les nostres flaqueses. Tanmateix, el que importa a Jesús és la
sinceritat dels nostres passos. Sobre la nostra sorra construeix fortaleses indestructibles, «perquè davant dels segles que vindran quedi ben clara la riquesa
de la seva gràcia i la bondat que ha tingut per nosaltres».

12 dilluns
—Sant Teòfanes, monjo (†817)
Isaïes 65,17-21 / Salm 29 /
Joan 4,43-54
13 dimarts
—Sant Roderic, màrtir (†857)
—Sant Ramir, monjo (†554)
Ezequiel 47,1-9.12 / Salm 45 /
Joan 5,1-3.5-16
14 dimecres
—Santa Matilde, religiosa (†968)
Isaïes 49,8-15 / Salm 144 /
Joan 5,17-30
15 dijous
—Santa Madrona, màrtir(s.X)
Èxode 32,7-14 / Salm 105 /
Joan 5,31-47
16 divendres
—Sant Heribert, bisbe (970-1021)
—Santa Eusèbia, religiosa (†680)
Saviesa 2,1a.12-22 / Salm 33 /
Joan 7,1-2.10.14.25-30

La imatge

La nit, un temps poc propici a prendre decisions; més aviat per a l’associació de malfactors o per a l’aparició de fantasmes i monstres.
Nicodem cerca una trobada discreta
amb Jesús a la nit. Hi aprèn que Déu
estima el món fins a donar-li el Fill,
que serà enlairat; aprèn que viure
en la llum i la veritat serà salvació.
Trobada cap a la llum: acudirà amb
perfums a l‘hora de la sepultura.
Jesús i Nicodem (1655). Anònim
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Agenda

17 dissabte
—Sant Patrici bisbe (372-460)
Jeremies 11,18-20 / Salm 7 /
Joan 7,40-53
18 diumenge V de Quaresma / Cicle B
—Sant Ciril de Jerusalem, bisbe i
doctor de l’Església (315-386)
—Sant Salvador d’Horta, religiós
(1520-1567)
Jeremies 31,31-34 / Salm 50 /
Hebreus 5,7-9 / Joan 12,20-33
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Dia del Seminari: testimoni dels
nostres seminaristes majors
Redacció
Aquí teniu un breu testimoni dels dos seminaristes majors –el Cesc i el Jordi- que a hores d’ara tenim a la diòcesi,
cursant la formació sacerdotal al Seminari Interdiocesà
i a l'Ateneu Universitari Sant Pacià (Facultat de Teologia
de Catalunya).
Enguany van començar tres seminaristes, però l'Oriol Macià, fa unes setmanes, ha deixat el procés formatiu, després d'uns mesos de discerniment.
Us demano que els encomaneu cada dia, junt amb els joves de la diòcesi que s'estan plantejant la vocació sacerdotal. Jo, cada dia, dedico a aquesta intenció un misteri
del rosari. Estic segur que si som molts els qui ho fem
diàriament el Senyor ens escoltarà i ens concedirà nous
seminaristes majors.
+ Xavier, bisbe i responsable dels seminaristes de la diòcesi
Jordi Marques
Em dic Jordi, tinc vint anys i sóc d’origen portuguès, ja sóc
a Catalunya des de fa més d'onze anys, dels quals els tres
primers vaig viure a Tàrrega i després a Cardona.
He passat l’etapa del batxillerat al seminari menor, residint a Barcelona, ja que estava en règim d’internat. Va
ser una etapa molt bonica i enriquidora, perquè vaig poder aprofundir en la inquietud que feia temps em sorgia
interiorment.
A Cardona vaig fer els dos anys de catequesi per poder rebre la confirmació. Va ser durant aquesta etapa que el Senyor em va posar la llavor al cor i, utilitzant diverses persones com a instruments, va fer que a poc a poc tingués la
necessitat més forta de descobrir Déu.
Dues persones essencials foren el rector del poble, mossèn Antoni, i la meva catequista, la Júlia. Per a mi el sacerdot va ser un referència molt forta, ja que en ell veia
l’esperit de servei que a mi m’atreia molt, i la meva catequista va ser qui em va plantejar la següent qüestió:
Jordi, t’has plantejat mai de ser capellà? Així es va iniciFulldiocesà

ar el camí que em va portar a discernir si realment Crist
em demanava de seguir-lo. Ara ja sóc al Seminari Major
Interdiocesà; és tot un somni de poder gaudir seguint les
passes de Jesús.
Francesc Domènech
Ja farà uns quants anys que vaig retornar a casa: l’Església.
Després d’haver passat l’adolescència i la joventut perdut
per camins sense sentit, vaig tornar com a fill pròdig. El Senyor em va vestir amb els millors vestits, va matar l’anyell i
vam fer gran festa. Com podria respondre a tanta gratitud?
Com podria respondre a tant amor? No puc fer res mes que
entregar la meva vida a aquell que per mi l’ha entregada.
No puc més que fer-me servent d’aquell que, essent jo indigne, s’ha dignat a servir-me. No puc més que donar gratuïtament allò que gratuïtament he rebut.
És per això que sóc al seminari, és per això que he volgut
formar part del santuari de Lord i posar-me als peus de
la nostra Mare. És una qüestió de salvació, d’esperança,
de vida, d’entrega, de veritat, de justícia...; és una qüestió
d’Amor. Amor al Pare, amor al Fill, amor a l’Esperit Sant,
amor a la Mare de Déu i a la santa Església.
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Comptes del Seminari Major i Menor
El dia 19 de març se celebra la festivitat de Sant Josep
i, per tant, el cap de setmana vinent totes les col·lectes
realitzades tenen per finalitat l’ajut a la formació dels
seminaristes del nostre bisbat de Solsona, la seva manutenció i la seva participació en activitats pastorals.
Primer de tot us volem agrair l’augment dels vostres
donatius, ja que la col·lecta del Dia del Seminari ha passat de 14.534,34 € del curs 2015-2016 a 18.080,62 € del
curs 2016-2017.
Us convidem a continuar essent generosos, ja que el
curs 2015-2016 teníem dos seminaristes —un al Seminari Major i un al Seminari Menor en Família— i aquest
curs 2016-2017 l’hem començat amb tres seminaristes

al Seminari Major i un al Seminari Menor en Família.
Per tant, aquest curs hi haurà més despeses.
A continuació veureu els comptes del Seminari corresponents al curs 2016-2017. Podreu comprovar que el
curs ha acabat amb un resultat negatiu de 2.268,81 €.
Ens cal l’ajuda i els donatius de tothom i us demanem,
en una època en què els nostres capellans es van fent
grans i les necessitats evangelitzadores són cada cop
majors, que sigueu generosos en la col·lecta d’aquest
diumenge, sense perdre de vista l’eina més gran que té
el cristià: la pregària.
Gràcies per endavant!

Comptes del Seminari Major i Menor curs 2016-2017
(des de 01-09-16 a 31-08-17)
DESPESES
1) Funcionament....................................................................................................................................................................................2.894,08+
2) Seminari Menor en Família(activitats pastorals)....................................................................................................................624,05+
3) Seminari Major.............................................................................................................................................................................. 13.968,29+
Aportació manteniment Seminari Major...................................................................................................................................5.453,32
Cost formació seminaristes a Barcelona....................................................................................................................................5.173,12
Ajuda econòmica als seminaristes................................................................................................................................................1.150,00
Participació en activitats pastorals..............................................................................................................................................2.191,85
4) Aportació a edifici Seminari( 25% col·lecta ).......................................................................................................................4.523,64+
Total despeses....................................................................................................................................................................................... 22.010,06

INGRESSOS
1) Fundacions.........................................................................................................................................................................................1.639,03+
2) Col·lecta del dia del Seminari................................................................................................................................................... 18.080,62+
3) Rendiments financers.......................................................................................................................................................................... 21,60+
Total ingressos...................................................................................................................................................................................... 19.741,25

Resultat curs 2016-2017
Dèficit de................................................................................................................................................................................................... 2.268,81
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Adrecem una crida a tothom per refer la
confiança mútua dins la nostra societat
Nota episcopal sobre la situació política i social a Catalunya
Els dies 15 i 16 de febrer del 2018 es va celebrar la reunió
núm. 225 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET)
a la Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada» de Tiana. La
reunió fou presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona.
L'episcopat va reflexionar sobre el moment polític i social
que es viu a Catalunya i féu pública la següent nota:
«En aquest temps de Quaresma, quan som convidats a la
conversió personal i comunitària, no podem obviar els
esdeveniments polítics i socials que s’han produït els darrers mesos a Catalunya.
»Des d’aquesta perspectiva, els bisbes de les diòcesis catalanes adrecem una crida a tothom a fer un esforç per refer
la confiança mútua dins una societat com la nostra, en la
qual es dóna una gran pluralitat cultural, política i també religiosa. La cohesió social, la concòrdia, el fet de sentir-nos propers els uns als altres i el respecte als drets de
totes les persones que viuen a Catalunya han de ser alguns
dels nostres objectius prioritaris en aquest moment.
»No podem ignorar ni menystenir que en relació a CataluFulldiocesà

nya existeix un problema polític de primer ordre que obliga
a cercar una solució justa a la situació creada que sigui mínimament acceptable per a tots, amb un gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i recerca del bé comú
de tothom. Per això, tal com hem demanat repetidament,
amb paraules del papa Francesc amb les quals ens sentim
compromesos, diem als catòlics i a tots els qui ens vulguin

Cal que es formi
un nou govern que
actuï amb sentit
de responsabilitat
envers tots els
col·lectius del país.
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escoltar que "és hora de saber com dissenyar, en una cultura que privilegiï
el diàleg com a forma de trobament,
la recerca de consensos i acords, però
sense separar-la de la preocupació per
una societat justa, memoriosa i sense
exclusions" (Evangelii gaudium, 239).
»El passat 21 de desembre es van realitzar eleccions al Parlament amb
una gran participació dels electors. És
necessari que, amb voluntat de servei,
els parlamentaris escollits impulsin
els mecanismes democràtics per a la
formació d’un nou govern de la Generalitat que actuï amb sentit de responsabilitat envers tots els col·lectius del
país, i especialment els més necessitats de superar les conseqüències de
la crisi institucional, econòmica i social que vivim.
»Volem fer esment d’una qüestió
concreta que ens preocupa. Pel que
fa a la presó preventiva d’alguns antics membres del govern i d’alguns
dirigents d’organitzacions socials,
sense entrar en debats jurídics, de-

manem una reflexió serena sobre
aquest fet, amb vista a propiciar el
clima de diàleg que tant necessitem
i en la qual no es deixin de considerar les circumstàncies personals
dels afectats.
»Com a ciutadans d’aquest país i pastors de l’Església que fa camí a Catalunya, novament reafirmem que, encara que no ens correspon a nosaltres
optar per una determinada proposta
als nous escenaris que en els darrers
temps s’han plantejat, defensem la
legitimitat moral de les diverses opcions sobre l’estructura política de Catalunya que es basin en el respecte de
la dignitat inalienable de les persones
i dels pobles i siguin defensades de
forma pacífica i democràtica.
»Finalment, demanem als catòlics que,
descobrint el pas de Déu per la vida
en aquests moments de complexitat,
siguem instruments de pau i reconciliació enmig de la societat catalana, i
no deixem de pregar el bon Déu per la
pau i la justícia a Catalunya.»

El llibre

La meva Bíblia.
La història més
gran en petit
Una Bíblia per a nens

Editorial San Pablo. 288 pàgines.
Preu: 3,75 euros.
Les il·lustracions són de Jesús
López Pastor.
En aquesta petita Bíblia els més
petits de casa hi trobaran la Història més gran i meravellosa que
s'ha explicat mai.
Una selecció de belles històries bíbliques: la creació del món, Adam i
Eva, Noè i el diluvi, la torre de Babel, Moisès i les plagues d'Egipte,
la relació de Déu amb el poble jueu,
la vida de Jesús i els seus deixebles,
el naixement de l'Església...
Històries narrades amb un llenguatge adaptat i amb il·lustracions
simpàtiques i acolorides, amb les
quals els infants podran aprendre
un munt de coses noves i descobrir,
per damunt de tot, Jesús i la seva
impressionant història d'amor.
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Glossa

Setmana de la Família i la Vida
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Cada any, les diòcesis amb seu a Catalunya, celebren, els
primers deu dies de març, la Setmana de la Família i la
Vida. Enguany, el lema d'aquesta setmana és “L’Evangeli
de la família: Joia per al món”. Cal proclamar l’amor familiar com a font d'alegria i estímul per a estimar tothom,
per a compartir il·lusions i neguits i per a obrir-se al món.
El papa Francesc, en l’Exhortació Amoris Laetitia, descriu què és estimar i com cal viure l'amor en la vida conjugal i familiar. La joia de l’amor es viu quan es treballa
per la comunió familiar, tot superant els entrebancs
causats per les limitacions de cada membre. Estimar
comporta esforçar-se a comprendre l’altre, acceptar-lo
tal com és i valorar les coses petites de cada dia. L'ideal
de l’amor i de la vida familiar és donar-se com Jesús i
crear una comunitat d'amor i servei a imitació de la família de Natzaret.
Tots estem preocupats pels valors que guien la nostra
societat actual i que influeixen negativament en la vida
familiar.
Observem amb inquietud com es dóna més importància
al projecte personal, laboral o professional que al projecte matrimonial i familiar. Això limita la creació d'un
projecte comú i el compromís familiar. Això procura una
experiència d'amor dèbil i superficial sobre la qual no
és possible crear el clima propici per a tenir fills i educar-los adequadament.
Observem també amb preocupació la immediatesa i la
provisionalitat que impregna i contamina el ritme de vida.
Vivint així, falta temps i espai per al diàleg profund i gratificant, per al silenci i el diàleg amb Déu. ¿Com pot créixer
una nova generació sana i capaç de fer possible un món

millor si a casa no hi ha un clima seré i ric en comunicació
interpersonal? Si a casa no s'aprèn a escoltar Déu?
Ens alarma la insistència de tants en els nous models de
família, massa sovint segellats més per l'egoisme de qui
vol ser progenitor al preu que sigui que no pas per l'obertura a un amor generós i servicial que s'obre esperançat
al do de la vida concebuda de l'amor entre marit i muller.
L'Església custodia una proposta atractiva i esperançadora: l’amor viscut en família, viscut com a recerca del
bé dels altres. És aquest tresor urgent i necessari per a
tothom el que oferim a aquells matrimonis i famílies que
es troben amb dificultats a causa de la confusió i la desorientació que ens envolta.
Aquesta setmana és penyora de la Trobada Mundial de
les Famílies, que tindrà lloc a Dublín, del 21 al 26 del mes
d’agost. Es tracta d'un gran encontre de famílies amb el
papa Francesc. La proximitat i l'atractiu d'un país com Irlanda qui sap si facilitarà que algunes famílies us animeu
a participar-hi.
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