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Santa Maria
dels Munts
Puix al cel sou exaltada
amb joia us cantem jocunds:
Sigueu-nos sempre advocada,
Santa Maria dels Munts.
El santuari dels Munts, al Lluçanès,
pertany a la parròquia de Sant Boi
però al municipi de Sant Agustí.
Està situat en un cim, anomenat tossal
dels Munts, de 1.060 metres d'altitud.
És un mirador excel·lent del baix Ripollès i de la plana de Vic i hom hi contempla, en dia clar, panoràmiques extensíssimes de tota la serra pirinenca,
Montserrat, la Mola, el Montseny…
Tot i la manca de documentació, s'ha
especulat que els Munts podrien haver
estat una talaia o defensa en temps de
la reconquesta i repoblació posterior. És
esmentat en 1170 i a partir de 1335 s'hi
constituí una confraria que fou molt important i que celebrava la seva festa el dilluns posterior a la diada de Sant Agustí.
La imatge és una bella talla romànica,
probablement del segle XIII. La Mare de
Déu, asseguda, sosté amb la mà dreta a
bola que representa el món, damunt la
qual la creu representa el domini de Crist.
Amb l'altra mà, empara el Nen Jesús, que
resta assegut a la seva falda i dóna la benedicció amb la mà dreta, mentre que,
amb l'altra, sosté un llibre que diu, amb
lletres molt llegidores, «Ave Maria». La
imatge està molt restaurada.
El santuari actual fou construit en
1695, amb un retaule neoclàssic.
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«Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la
fi del món»
Santíssima Trinitat / Cicle B
Lectura del llibre del Deuteronomi
Moisès digué al poble: «Recorre totes les èpoques que
t’han precedit, des del dia que Déu creà l’home sobre la
terra; investiga d’un cap a l’altre del cel, a veure si mai ha
succeït un fet tan gran com aquest, si mai s’ha sentit dir
que un poble hagi escoltat la veu de Déu que li parlés d’enmig del foc, com tu l’has escoltada, i hagi continuat amb
vida; si mai s’ha sentit dir que cap déu hagi intentat anar
a treure per a ell un poble que vivia en poder d’un altre,
combatent contra l’opressor amb senyals i prodigis, amb
mà forta i braç poderós, amb fets esglaiadors i extraordinaris, com el Senyor, el vostre Déu, ho ha fet per vosaltres
a Egipte, i vosaltres ho heu vist amb els vostres ulls. Reconeix avui que el Senyor és l’únic Déu: ni dalt al cel ni aquí
baix a la terra no n’hi ha d’altre; recorda-ho sempre en el
teu cor. Compleix els seus decrets i els seus manaments
que jo et dono avui, perquè siguis feliç amb els teus descendents, i visquis molts anys en el país que el Senyor, el
teu Déu, et dóna per sempre.»
(4,32-34.39-40)
Salm responsorial
Feliç el poble que el Senyor s’ha escollit per heretat.
(Salm 32)
Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma
Germans, tots els qui viuen portats per l’Esperit de Déu
són els fills de Déu. Perquè vosaltres no heu rebut pas un
esperit d’esclaus que us faci viure una altra vegada en el
temor, sinó un esperit que ens ha fet fills i ens fa cridar:
«Abbà, Pare!» Així l’Esperit s’uneix al nostre esperit per
donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també
som hereus: hereus de Déu i hereus amb Crist, ja que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb ell.
(8,14-17)
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l
es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s’hi acostà i
els digué: «Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra.
Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del
Fulldiocesà

Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot
el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la
fi del món.»
(28,16-20)

«I si som fills,
també som hereus:
hereus de Déu i
hereus amb Crist,
ja que sofrim amb
ell per arribar a ser
glorificats amb ell»
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Agenda

Déu Pare, Fill i Esperit Sant

Lit. hores: Setmana IV

Jean Hakolimana, prev.
Avui celebrem un dels misteris fonamentals i definitoris de la nostra fe cristiana:
Déu Trinitat. Certament és una definició inesgotable en sabor, metàfora i vitalitat.
Fixem-nos en la riquesa d’aquests elements. Primer confessem un Déu Pare. La
riquesa del referent parental és màxima. Entre pares i fills passa quelcom irrepetible en altres àmbits de la vida. Entre amics o en la parella, per exemple, el vincle
és manté per la permanència de sentiments positius i desapareix automàticament quan aquests pateixen un canvi qualitatiu. Fins i tot el llenguatge ha trobat
maneres d’expressar un vincle desaparegut. Hom parla, per exemple, d’ex-marit
o ex-muller. En canvi, pares i fills, en el pitjor dels casos, poden estar renyits tota
la vida; tanmateix, no deixaran de ser fills i pares, mai no arribaran a ser ex-fills o
ex-pares. Així, doncs, confessant el Déu Pare, reconeixem que allò que ens uneix
amb ell és indestructible. El seu amor sobreviu fins i tot al nostre pecat.
És aquest amor el que ens fa penetrar en el segon espai del misteri de Déu, quan
confessem la nostra fe en Jesús el seu Fill. Déu Pare ens estima tant que s’ha
posat al nostre abast. A través del Fill, contemplem, entenem, captem com és
el Pare. Crist és l’accessibilitat total al Pare, és el seu rostre viu. Així no confessem un Déu llunyà al qual accedim per imaginació, sinó un Déu de qui hem
contemplat el rostre. Aquest Déu no sols es deixa contemplar a través del Fill,
sinó que se’ns presenta des de dintre nostre, pel seu Esperit difós en els nostres
cors. Així l’Esperit infon en els nostres cors el mateix coneixement que Crist
ens dóna com a rostre del Pare.

29 dimarts
—Sant Just, bisbe (s.VI)
1Pere 1,10-16 / Salm 97 /
Marc 10,28-31
30 dimecres
—Sant Ferran III el Sant (1199-1252)
—Santa Joana d’Arc, verge (1412-1431)
—Beat Pere Tarrés, metge i prevere
1Pere 1,18-25 / Salm 147 /
Marc 10,32-45
31 dijous
—La Visitació de la Mare de Déu
—Santa Amèlia,verge (s.VII?)
—Santa Petronella,verge (s.I)
Sofonies 3,14-18 / Salm Isaïes
12,2-3.4bcd.5-6 / Lluc 1,39-56
1 divendres
—Sant Justí, màrtir (s.II)
1Pere 4,7-13 / Salm 95 /
Marc 11,11-26

La imatge

De Déu, és més el que ignorem que
no pas el que sabem. La intel·ligència
humana s’hi acosta per l’analogia
i l’afirmació negativa: s’assembla
a això, però no és ben bé això. I ara,
parla de la Trinitat!
Per a acostar-nos al Misteri de Déu
cal l’obediència a la Paraula: així
entrem en la intimitat del Déu que
estima i acollim la salvació que
ofereix. Després cada artista emprèn el seu camí.
La Trinitat (1577). El Greco

27 de maig del 2018

28 dilluns
—Sant Lanfranc, bisbe (†1089)
1Pere 1,3-9 / Salm 110 /
Marc 10,17-27

2 dissabte
—Sant Marcel·lí i sant Pere,
màrtirs (†303)
Judes 17.20-25 / Salm 62 /
Marc 11,27-33
3 diumenge Santíssim Cos i Sang de
Crist / Cicle B
—Sant Carles Luanga i companys,
màrtirs (†1886)
—Santa Clotilde, reina (474-545)
Èxode 24,3-8 / Salm 115 / Hebreus
9,11-5 / Marc 14,12-16.22-26
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Marca la X a favor de
l’Església
Subdepartament d’autofinançament / Bisbat de Solsona
Durant els mesos de maig i juny continuem dins la campanya de la renda;
per tant, encara som a temps a marcar
la X a favor de l’Església. Ho podem fer
nosaltres mateixos o el nostre gestor.
Recordeu que també podem modificar
el nostre esborrany en qualsevol moment per marcar la casella si encara
no ho hem fet.
Enguany continuem animant a
marcar la casella a favor de l’Església. Tal com ens guia a fer la nova
visió diocesana, estiguem JUNTS
com les primeres comunitats, X
aconseguir UN MÓN MILLOR, per
seguir cobrint totes les iniciatives
que permetin estar al servei d’unes
comunitats parroquials evangelitzadores, que arribaran allà on més
es necessita.

Voluntariat per a
joves, a Alacant
Estiu 2018

Aquest servei i aquestes iniciatives
necessiten un finançament que es pot
obtenir en bona part amb els diners
rebuts a través de la declaració de la
renda dels fidels.
Marcar la casella no implica res més
que ajudar altres persones que ho necessiten. Recorda que no pagues més
impostos ni et retornen menys diners.
Col·laborar amb l’Església i formar
part d’aquesta nova visió evangelitzadora està a les teves mans. Escull a
què vols destinar els teus impostos!

La Delegació de Joventut està
preparant, com cada any, una activitat adreçada als joves a partir
de 18 anys.

Marcar la X val molt i no costa res!
Podeu consultar tota la informació de
la campanya a la pàgina web www.bisbasolsona.cat.

Es tracta d'una experiència de
voluntariat en una escola (Ntra.
Sra. del Carmen de Casalarga
d'Alacant) realitzant un casal
d’estiu durant les setmanes del
16 al 20 i del 23 al 27 de juliol.
Per les tardes es realitzaran
altres voluntariats de Càritas,
residència d'ancians, treballs de
millora a l’escola… L’allotjament
serà a la mateixa escola Ntra. Sra.
del Carmen de Casalarga.
El desplaçament fins a Alacant
es farà amb cotxes particulars,
repartint el cost entre els diversos ocupants del vehicle (El cost
aproximat és de 40€ per persona). I el cost de l’estada d’uns 30€.
Inscripcions fins al 25 de juny al
mail joventut@bisbatsolsona.cat,
o bé al 659 925 382 (Marc Trulls).

Fulldiocesà
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Trobada Interdiocesana de Vida
Creixent a Montserrat
Josep Castellà / Foto: Josep Lluís Boleda
El dia 9 de maig tingué lloc la segona jornada de la XXXII Trobada Interdiocesana de Vida Creixent al monestir de Montserrat; del nostre bisbat hi participaren uns 220 pelegrins.
Aquest pelegrinatge anyal, fet enguany a Montserrat, fou
presidit pel pare abat Josep Maria Soler Canals, acompanyat, entre altres, del coordinador de la Regió Catalana de
Vida Creixent, Sergi Oliva; el president diocesà de Solsona,
Vicenç Quinquilla, i el president nacional de Vida Ascendente, Álvaro Medina del Campo.

A la seva arribada, els membres de Vida Creixent anaren a la
cerimònia de recepció oficial a la basílica de Montserrat, iniciada amb paraules de benvinguda del monjo P. Lluís Maria, en
nom de la comunitat. Vingueren després lectures i pregàries i
s'acabà amb el cant de la Salve i el Virolai a càrrec de l’Escolania de Montserrat, com també la interpretació de l’Himne de
Vida Creixent. La jornada continuà amb un dinar de germanor.
A la tarda hi hagué la celebració eucarística a la basílica de
Montserrat, plena a vessar, presidida pel pare abat.

Projecte de Vacances per a Famílies Nombroses
Tal com vam publicar fa unes quantes setmanes i com podeu llegir aquest diumenge en la glossa del senyor bisbe, aquest estiu es torna a iniciar el projecte de
Vacances de Famílies Nombroses, afegint-hi una altra rectoria per a les vacances: la rectoria de Vila-sana.
Així, doncs, les cases que la diòcesi ofereix per a aquest estiu són les següents:
Rectoria de Cambrils (Solsonès), Rectoria de Vila-sana (Pla d’Urgell) i Hostatgeria del santuari de Lurdes de la Nou (Berguedà). En aquesta ocasió el mètode
d'informació i d'inscripció és diferent, ja que els interessats hi accedeixen a través de la web i omplen un formulari.
Recordem l’enllaç http://bisbatsolsona.cat/vacances-familiesnombroses/ o directament www. bisbatsolsona.cat. Hi ha temps fins al dia 31 de maig.
27 de maig del 2018

6 —miscel·lània

Francesc: el diable no és ni un símbol
ni un mite
Síntesi de l'exhortació apostòlica «Gaudete et exsultate» (VI)
El diable és present des de les primeres pàgines de les Escriptures. No pensem que és un mite, una representació,
un símbol, una figura o una idea.
El nostre camí cap a la santedat és un combat constant per
al qual tenim les armes poderoses que el Senyor ens dóna:
la fe que s'expressa en la pregària, la meditació de la Paraula de Déu, la celebració de la missa, l'adoració eucarística, la reconciliació sacramental, les obres de caritat, etc.
El camí cap a la santedat és una font de pau i d'alegria, que

ens dóna l'Esperit. ¿Com saber si alguna cosa ve de l'Esperit
Sant o si el seu origen està en l'esperit del món o en l'esperit del diable? L'única manera és a través del discerniment,
que no és el mateix que la intel·ligència i el sentit comú; és
també un do que cal demanar. Avui dia, el do del discerniment s'ha tornat particularment necessari, perquè la vida
actual ofereix enormes distraccions i el món les presenta
com si fossin totes vàlides i bones.
El discerniment és una gràcia.

Marca les dues X en la teva declaració
Tots tenim l'oportunitat de ser solidaris en la nostra declaració de renda.
Quan marques conjuntament les caselles d'Església Catòlica i de Finalitats Socials estàs aportant l'1,4% dels teus impostos al sosteniment de l'Església i dónes suport a projectes d'atenció a persones en situació de pobresa i exclusió.
Recorda que es poden marcar totes dues caselles i que no hauràs de pagar més
ni et tornaran menys.
Càritas, com a entitat del tercer sector d'acció social, rep fons per als seus projectes socials aportats pels contribuents a través de la casella de Finalitats Socials.
Alguns no donen res. Altres la meitat. Millor dos!
Fulldiocesà
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El teu compromís millora
el món

Volem transmetre que desitgem viure:
— De forma compromesa amb les realitats del nostre barri, poble o ciutat.
— A contracorrent i en molts casos assumint riscos.
— No col·laborant amb un model de
societat que basa els seus valors en el
poder i els diners.
— Denunciant les situacions en què els
drets de les persones són vulnerables.
La campanya d'aquest any, que treballaran totes les Càritas, parteix de les

Campeones
Dirigida per Javier Fesser

3 de juny: Corpus i Dia de la Caritat
Aquest és el lema que de la Campanya
de Corpus 2018 de Càritas, que pretén arribar a tots el cristians i a tots
els homes i dones de la nostra societat
que treballem per fer un món millor.

La Pel·lícula

paraules del papa Francesc quan diu:
«Cal conrear sempre un espai interior
que doni sentit al compromís.»
Per a Càritas, conrear aquest espai és
obrir les portes de l'interior de cadascú per deixar que l'Esperit es manifesti en nosaltres, de manera particular, per al bé comú.
La campanya d'aquest any aposta per
viure com a persones compromeses i
seguidores de Jesús de Natzaret, és a
dir, arriscar-se a viure i a fer possible
per a altres la Bona Nova del Regne de
Déu. I fer-ho aquí i ara, obrir casa nostra, la nostra ment i sobretot la nostra
vida per deixar-nos tocar el cor i curar
les ferides dels germans més pobres
de les perifèries socials.

Espanya, 2018.
Intèrprets: Javier Gutiérrez i
Juan Margallo.
Gènere: Comèdia dramàtica.
Per a joves.
Marco, un entrenador professional de bàsquet, es troba un
dia, enmig d'una crisi personal,
entrenant un equip compost per
persones amb discapacitat intel·
lectual.
El que comença com un problema s'acaba convertint en una
lliçó de vida.
Fesser ha entrat amb sensibilitat
en un tema complex, convertint-lo en una història de redempció i probablement en una
de les comèdies espanyoles més
reeixides des de fa molt temps
(Ana Sánchez de la Nieta).
Molt recomanable.
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Glossa

Vacances per a famílies nombroses
Xavier Novell, bisbe de Solsona

És sabut que al bisbat s’inicià l’estiu passat un projecte
que cridà l’atenció de molts: el projecte «Vacances per a
famílies nombroses». «El projecte té com a finalitat reunir la família i passar uns dies de vacances?» «Ho he entès bé?», deien alguns. Doncs sí! El projecte permet i facilita que pares i fills puguin gaudir d’uns dies de descans
en un entorn bonic, deixant descansar el cos i alimentant
l’esperit. Va adreçat principalment a famílies nombroses
que, a causa de la seva generositat, han de renunciar a les
vacances que desitjarien.
En un tuit del papa Francesc llegia: «L’estiu dóna a moltes persones l’oportunitat de descansar. És també un
temps favorable per a cuidar les relacions familiars.» I és
que l’estiu és un temps apropiat per a enfortir els vincles
familiars que, a causa del ritme accelerat que es porta
durant l’any, sovint poden quedar debilitats per la falta
de diàleg intens i serè.
L’estiu passat el projecte tingué tant d’èxit que el bisbat ha disposat enguany d’una nova rectoria per a l’esmentada finalitat, passant de dues a tres. Enguany, les
inscripcions online van a bon ritme. Fins ara ja són moltes les famílies que han fet la sol·licitud sigui a la rectoria de Cambrils, a l’Hostatgeria Santuari Lurdes de la
Nou o bé a la rectoria de Vila-sana. El termini de pre-

inscripció, a la web del bisbat, acaba el dia 31 de maig.
Us facilito alguns fragments de les valoracions fetes per les
famílies que van participar d'aquest projecte el curs passat:
«Gracias por todo. Hemos tenido unes vacaciones inesperadas. Esperamos que podáis seguir con este plan de
vacaciones familiares para familias numerosas.»
«Se’ns ha quedat curta l’experiència i repetiríem sense
pensar-hi gaire!»
«Nosaltres estem molt agraïts al Senyor per aquests dies
tan fantàstics. Veure els fills contents gaudint és un signe més d’amor de nostre Senyor!»
«Donem les gràcies per tots aquests dies que han fet de
nosaltres una família més unida.»
«Volem agrair aquesta iniciativa desitjant que el Senyor
els continuï ajudant i guiant en aquesta pastoral. Estem
molt contents!»
«Estamos muy agradecidos al obispado por esta iniciativa. Proponemos ampliar la oferta de casas para el
próximo curso.»
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