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«Qui vulgui ser important, ha de ser el
vostre servidor»
Diumenge XXIX durant l’any / Cicle B
Lectura del llibre d’Isaïes
El Senyor volgué que el sofriment triturés el seu Servidor.
Quan haurà donat la vida per expiar les culpes veurà una
descendència, viurà llargament, i per ell el designi del Senyor arribarà a bon terme. Gràcies al sofriment de la seva
ànima ara veu la llum; el just, amb les penes que ha sofert,
ha fet justos els altres després de prendre damunt seu les
culpes d’ells.
(53,10-11)
Salm responsorial
Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai;
aquesta és l’esperança que posem en vós.
(Salm 32)
Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, mantinguem ferma la fe que professem, ja que
en Jesús, el Fill de Déu, tenim el gran sacerdot que, travessant els cels, ha entrat davant Déu. Perquè el gran sacerdot
que tenim no és incapaç de compadir-se de les nostres febleses: ell, igual que nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar. Per tant, acostem-nos confiadament
al tron de la gràcia de Déu perquè es compadeixi de nosaltres, ens aculli i ens concedeixi, quan sigui l’hora, l’auxili
que necessitem.
(4,14-16)
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jaume i Joan, els dos fills de Zebedeu, anaren a trobar Jesús i li digueren: «Mestre, voldríem que ens
concedíssiu un favor que us demanarem.» Jesús els preguntà: «Què voleu que faci?» Ells li digueren: «Concediu-nos
que, el dia que sereu glorificat, puguem seure l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra.» Jesús els respongué:
«No sabeu què demaneu. ¿Podeu beure el calze que jo beuré
i ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat?» Ells
li digueren: «Sí que podem.» Jesús els respongué: «És cert,
vosaltres beureu el calze que jo beuré i sereu batejats amb
el baptisme amb què jo seré batejat, però seure a la meva
dreta i a la meva esquerra no sóc jo qui ho ha de concedir;
és per a aquells a qui Déu ho ha reservat.» Quan els altres
deu ho sentiren, s’indignaren contra Jaume i Joan. Jesús els
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cridà i els digué: «Ja sabeu que, a totes les nacions, els qui
figuren com a governants disposen dels seus súbdits com
en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així:
qui vulgui ser important, ha de ser el vostre servidor, i qui
vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots, com el Fill
de l’home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els
altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots
els homes.»
(10,35-45)

«Jesús els
respongué: "No
sabeu que demaneu.
¿Podeu beure el
calze que jo beuré i
ser batejats amb el
baptisme amb què jo
seré batejat?"»
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La condició creient amb lupa

Lit. hores: Setmana I

Jean Hakolimana, prev.
L’evangeli diu que Jesús, pujant a Jerusalem, anava al davant i els deixebles el
seguien. Era costum per al mestre anar al davant. En anar darrere d’ell, els deixebles visualitzaven el seu propòsit de voler ser seguidors i imitadors. Per tercera veda, Jesús els anuncia la seva passió. En aquest context situa Marc l’evangeli d’aquest diumenge. Primer veiem els dos germans que «s’acosten» a Jesús.
El normal seria «estar amb ell» o «darrera d’ell». Marc ja deixa entreveure que
no estan amb ell. No comparteixen el seu propòsit. Ells tenen una meta que és
seure a dreta i esquerra en el regne messiànic. Però del camí de la passió que hi
porta no en volen ni sentir parlar. Tot i això, comencen dient-li «mestre», en un
intent de fer veure que llur propòsit està en conformitat amb la seva vocació.
Quan els altres se n'assabenten, es disgusten, no tant per disconformitat com
pel fet de veure’s avançats en aquesta competició amagada. Jesús hi intervé recordant l’esperit de servei que ha de marcar els seus.
Així anem els creients. Sovint ens acostem a Jesús, evitant de fer el pas per ser
seguidors i imitadors. De vegades ens movem cada un per les nostres ambicions
personals, que intentem maquillar i a les quals mirem de donar una aparença de
conformitat amb el projecte de Jesús. Més d’una vegada evitem els peatges que
comporta un seguiment seriós de Jesús. Tanmateix, quan això passa amb els altres ens indigna molt, ja que ens imaginem a nosaltres lliures de qualsevol sospita en aquest sentit. De tant en tant convindria repetir-nos a porta tancada la resposta humil de santa Teresa de Calcuta: «El que no funciona en l’Església sóc jo.»

22 dilluns
—Sant Joan Pau II, papa
—Maria de Salomè, mare de
St. Jaume Apòstol
Ef 2,1-10/Salm 99/Lc 12,13-21
23 dimarts
—Sant Joan de Capestrano
—Sant Servand i Germà
Ef 2,12-22/Salm 84/Lc 12,35-38
24 dimecres
—Sant Antoni Maria Claret
—Sant Martirià (Banyoles)
Ef 3,2-12/Is 12,2-6/Lc 12,39-48
25 dijous
—Sant Bernat Calbó
—Sant Crispí i Crispinià
—Mare de Déu del Collell (Girona)
Ef 3,14-21/Salm 32/Lc 12,49-53
26 divendres
—Sant Llucià i Marcià, antics patrons
de la ciutat de Vic
—Sant Evarist
Ef 4,1-6/Salm 23/Lc 12,54-59

La imatge

Voler ser el primer de tots i ocupar
llocs d’honor deu estar escrit en el
cor de l’home terrenal: els homes
d’aquest món disputen per obtenir-ho. Els dotze discutien per allò
mateix que els germans Jaume i
Joan havien sol·licitat a Jesús.
Ell ells porta a la qüestió del seguiment: cal ser batejat amb el mateix
baptisme i beure el mateix calze. I
encara, és un do que Déu té reservat.
Sant Jaume i sant Joan Evangelista (s. XVI)
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Agenda

27 dissabte
—Sant Frumenci
Ef 4,7-16/Salm 121/Lc 13,1-9
28 diumenge XXX de durant l’any,
cicle B
—Sant Simó Cananeu i Sant Judes
Tadeu, apòstols
Jr 31,7-9/Salm 125/He 5,1-6/
Mc 10,46-52
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Trobada Diocesana de Vida Creixent
Josep Castellà / Foto: Josep Maria Gràcia
El dia 3 d’octubre la parròquia de Balsareny acollí la XIII
Trobada Diocesana de Vida Creixent, que fou presidida pel
bisbe Xavier Novell, acompanyat del president diocesà de
Vida Creixent, Vicenç Quinquilla, entre altres.
La jornada s’inicià amb la benvinguda a les cent noranta
persones arribades de divuit poblacions de la diòcesi solsonina, compartint un esmorzar de germanor, amb la pregària a càrrec del consiliari, Mn. Lluís Grifell, i la salutació
de l'alcalde de la vila. Es continuà amb l’assemblea amb la
intervenció del president Quinquilla i altres informacions.

Seguí una interessant xerrada del bisbe Xavier Novell i
després la projecció d’un audiovisual sobre les vivències
del bisbe Pere Casaldáliga. La trobada continuà a l’església
parroquial amb una missa concelebrada presidida pel bisbe
Xavier, acompanyat de preveres del bisbat, i acabant amb el
sonor cant de l’«Himne de Vida Creixent».
Un animat i fraternal dinar posà la cloenda a la tretzena
trobada, seguit d’una sobretaula amb canvis d’impressions
i experiències viscudes i acabant amb la interpretació de
l’«Hora dels adéus».

Inauguració del curs a la unitat pastoral de Súria
El dia 30 de setembre la parròquia de referència de Súria, acompanyada de les
seves parròquies agrupades, va celebrar la inauguració del curs. Al migdia va
tenir lloc la celebració de l’eucaristia seguint la necessitat de sembrar l’Amor
de Déu en la vivència d’oferir un vas d’aigua a tothom, especialment als més assedegats dels nostres temps. Cadascú en entrar al temple va rebre unes llavors
i responent al seu compromís evangelitzador com a membre de l’Església les va
dipositar, segons el seu voler, en una urna comuna oferta als peus de la Mare de
Déu perquè, com ella ens diu, hem de fer «tot el que Ell ens digui».
Tot seguit, a la sala del Centre Parroquial es va fer la presentació del programa
del curs amb els seus objectius i vies d’acció responent a la nostra visió, «Una
comunitat fraterna on es parteix, comparteix i reparteix la Bona Nova de Jesucrist». Es va continuar la trobada amb un dinar de germanor.
Notícia sencera i més fotografies a www.bisbatsolsona.cat.
Fulldiocesà
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Quadre de sant Francesc, a Cervera
Joan Riu
Fa uns quants dies va tenir lloc la presentació del quadre
de sant Francesc d'Assís, recentment restaurat, a l'església
de Sant Antoni de Cervera.
Aquesta pintura, d’unes dimensions considerables, pertanyia a l’església i convent de Sant Francesc. La seva identificació i la seva referència van ser complicades, ja que es
trobava molt malmesa a causa del pas del temps i el mal estat de conservació de l’espai. La restauració va aconsellar
el canvi d’ubicació per la raó esmentada i perquè l'església
de Sant Antoni roman oberta tot l'any.
En acabar la missa la cap de restauració de pintura sobre
tela Maite Toneu i la restauradora i conservadora Teresa
Schreibweis, ambdues del Centre de Restauració de Béns
Mobles de la Generalitat, van fer una explicació tècnica
de tots els passos que van seguir per dur a terme la dita
restauració.
Tot seguit es féu la descoberta i al mateix temps van
atendre la diversitat de preguntes que els assistents van
tenir l’ocasió de fer. Una qüestió va ser referent a la data
d’origen, la qual van respondre que, tractant-se d’una
peça del barroc català, podria molt ben ser de principis
del segle XVIII.

Nou curs de Route to God, per a joves
El dia 6 d’octubre es va iniciar un nou curs de Route to God, l’espai de formació i trobada juvenil que organitza la Delegació de Joventut per als joves
de la diòcesi. Aquesta primera trobada, celebrada a Sant Ramon, va anar
enfocada a la importància d’escollir bons camins en la vida. Marc Trulls
va fer la formació de catequesi sobre el destí de les nostres rutes, reflexionant sobre la importància d’evitar els perills, la pregària per a guiar
els nostres passos i decisions i donar prioritat a les coses importants en la
vida. Després de la formació, la vintena de joves participants es van dividir
en dos grups per compartir i comentar la formació. Al vespre van celebrar
l’eucaristia a la capella del Santíssim del santuari, celebrada pel mercedari
P. Félix i animada pel grup de joves músics. Tots els participants van sortir
molt contents de la trobada agraint el bon ambient entre tots i alhora animant altres joves a participar-hi.
Notícia sencera i més fotografies a www.bisbatsolsona.cat.
21 d’octubre del 2018
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Les obres de la Sagrada Família es volen
acabar en el 2026
La basílica de Sagrada Família continua avançant les seves
obres amb un objectiu concret: finalitzar l'any 2026. Així
ho asseguren Esteve Camps, president de la Junta Constructora, i Jordi Faulí, arquitecte director de la basílica. Segons Camps, el projecte està arribant a la recta final si la
«tecnologia segueix avançant com fins ara».
La construcció actual consta del 70% d’edificació que es vol
assolir. Amb la façana de la Passió ja acabada, l’edificació se
centrarà en l’aixecament de les sis torres centrals (les torres
dels Evangelistes, 135 m; la torre de la Mare de Déu, 138 m,
i la Torre de Jesucrist, 172 '5 m). Durant els darrers mesos,
l’equip d’arquitectes s’ha centrat en la torre de Jesucrist.
Aquesta estarà habilitada amb un ascensor transparent que
conduirà a la creu. Seguint les pautes que va deixar Gaudí,
la part superior de les torres representarà el firmament de
l’univers, projectades amb els colors de la creació que vindran predeterminats per la situació de les parts exteriors de
la Sagrada Família. A la banda que dóna a la Glòria hi haurà
claror, la que dóna al Naixement serà més blava; a la façana
de la Passió el color predominant serà el vermell, i a la banda
que dóna a la Mare de Déu hi haurà estrelles.
En el 2022 es té previst finalitzar la construcció de les
sis torres.

Manifest pel Treball Decent
Diverses entitats cristianes vinculades a la pastoral social i
obrera a Catalunya signaren fa uns quants dies aquest Manifest pel Treball Decent. En reproduïm alguns fragments:
«Considerem una exigència ètica irrenunciable el respecte
dels drets dels treballadors, que es fonamenten en la naturalesa de la persona humana i en la seva dignitat transcendent; remuneració justa, descans, seguretat i salut, integritat moral, adequada protecció social per a la vellesa, la
malaltia, l’accident i l’atur, reunió, associació, dret de vaga
i negociació col·lectiva. »Reivindiquem:
»Una societat que tingui com a objectiu prioritari un
treball decent per a tothom; que faciliti l’autonomia i la
disponibilitat de recursos suficients per a la materiaFulldiocesà

lització dels projectes de vida individual i familiar. Una
valoració de l’ocupació tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu; perquè ambdues perspectives són
igualment importants per a poder garantir el benestar
i el desenvolupament de les persones. Una recuperació
econòmica acompanyada per la creació d’ocupació suficient; que redueixi la taxa d’atur de forma ràpida i sostinguda fins a nivells anteriors als dels inicis de la crisi i,
fins i tot, inferiors.
»Una millora de la protecció social que disminueixi al màxim possible el nombre de persones sense cap mena de
cobertura, sobretot d’aquelles que han perdut l’ocupació i
els costa reincorporar-se al mercat de treball, evitant que
formin part de la pobresa i l'exclusió social [...].»

7 —miscel·lània

Solidaritat amb els damnificats de Mallorca

El prelat es va mantenir permanentment en contacte amb els preveres
de la zona, a qui traslladà la seva
preocupació per la situació i la seva
proximitat, alhora que demanava
oracions per aquells que han perdut
la vida, així com solidaritat i ajuda
envers els afectats.
L'endemà el bisbe Sebastià es va desplaçar fins al centre de comandament
de Sant Llorenç per conèixer de primera mà la situació de la contrada
després de les inundacions al llevant
de Mallorca.
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La cuarta copa
Scott Hahn

Redacció
El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, va mostrar la seva consternació
pels efectes dels aiguats a la localitat
de Sant Llorenç des Cardassar i per les
víctimes mortals que s'hi van produir.

El llibre

El bisbat va decretar una col·lecta
extaordinària a totes les parròquies i
llocs de culte per a pal·liar les necessitats dels damnificats.
A més, s'oferí una missa funeral per
l'etern descans de les víctimes mortals, presidida pel bisbe de Mallorca,
a la parròquia de la Mare de Déu dels
Dolors de Manacor.
Per la seva banda, el secretari general
de la Conferència Episcopal Espanyola, José M. Gil Tamayo, també expressà el seu dolor davant les víctimes
de les inundacions de Mallorca: «Ens
unim amb la nostra oració i solidaritat als mallorquins, especialment les
víctimes i els seus familiars, per les
devastadores conseqüències de les inundacions de Sant Llorenç.»

Editorial Rialp
192 pàgines
15 euros
En aquesta introducció i fins
i tot continuació del seu llibre
La Cena del Cordero, l'autor no
solament aprofundeix en el seu
camí cap a l'Església catòlica,
sinó que explora l'incomprès
ritual de la Pasqua jueva i la
seva importància en el missatge
salvador de Jesucrist. En la seva
fam de respostes durant els seus
anys d'estudiant, Hahn mostra
la seva recerca de connexions
entre l'Antic Testament, l'Últim Sopar i la mort de Jesús en
el Calvari. Descobreix així la
importància crucial de la Pasqua
en el pla de salvació dissenyat
per Déu, on la quarta copa de vi,
al final de la celebració, proporciona una clau fonamental per a
entendre el misteri.

Glossa

El Sínode dels joves
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest octubre tota l’Església mira els joves. El «Sínode
sobre els joves, la fe i el discerniment vocacional» té reunits el papa Francesc, molts bisbes i experts d’arreu del
món. Ho fan a partir de les dades i aportacions de centenars de milers de joves. Com mostra el document de treball (IL), pretén de reconèixer, interpretar i elegir.
Reconèixer. El Sínode mira i escolta la realitat dels joves
d’avui i de les comunitats eclesials que cerquen d’acollir-los. Si llegim la primera part del document de treball
reconeixerem el sentir, el pensar i l’actuar dels nostres
fills/nebots, néts o besnéts. Vosaltres ja us adoneu que
són diferents, que són «la generació del mòbil». A casa
nostra s’han publicat recentment un parell de treballs
que poden ajudar-nos a comprendre l’anomenada «generació digital», els postmillenials. El primer és el llibre
Món volàtil, del prolífic filòsof Francesc Torralba. Ja no
parla del «món líquid» del reconegut Zygmunt Bauman,
sinó de la societat del «núvol», d’una cultura «gasosa»,
«volàtil». El segon és l’article, «La inculturació de l’evangeli en la cultura post-millenial», de Bruno Berchez, delegat de Joventut de l’arxidiòcesi de Barcelona. Usa l’anàlisi del filòsof i fenomenòleg coreà Byung-Chul Han sobre
la cultura que genera l’entorn digital. Bérchez analitza la
seva influència especialment en els joves que quan eren
infants van aprendre abans a interactuar amb una pantalla que a llegir i escriure.
Interpretar. El Sínode està valorant les oportunitats i les
dificultats de la cultura digital per a la transmissió de la fe
i per a la proposta vocacional. A més del segon capítol del
document de treball, em sembla lluminosa la lliçó inaugural del curs acadèmic 2018-19 de Xavier Morlans a l’Ateneu Sant Pacià: «Escletxes en el jo impermeable a Déu». Fa
poc em va tocar fer una xerrada sobre el credo a una tren-

tena de joves animadors de grups juvenils. Vaig fer l’esforç
de presentar el cor trinitari del misteri cristià tenint en
compte les quatre «escletxes» que presenta Morlans: la
generació (l’experiència de paternitat), els afectes (el món
dels sentiments i les emocions), la fe/confiança (la forma
de saber més pròpia de l’ésser humà) i els lligams (les relacions interpersonals que ens vinculen a altres persones).
Elegir. Tots esperem amb interès el fruit del Sínode, ja
sigui el document final i l’exhortació postsinodal que
sempre publica el Sant Pare i que ha de fer realitat «l’elegir» de l’itinerari sinodal, «els passos concrets que l’Esperit ens crida a realitzar», «cultivant la llibertat interior
necessària per a elegir aquells [instruments i pràctiques
pastorals] que millor ens permetin d’aconseguir l’objectiu i abandonar aquells que, en canvi, es manifestin com
a menys apropiats» (IL, 3). De moment, la tercera part del
document de treball ens pot donar pistes sobre allò que
cal fer. Jo em mostro esperançat quan m’adono que, amb
tota humilitat, la nostra Delegació de Joventut i algunes
parròquies de la diòcesi estan ajudant joves concrets
d’aquesta generació a un trobament amb Déu que està
fent possible un camí de vida cristiana.

“La nostra Delegació de Joventut i algunes parròquies de la diòcesi estan
ajudant joves concrets d’aquesta generació a un trobament amb Déu”
Us convido a pregar pel treball i el fruit del Sínode. Us hi
pot ajudar la lectura d’algun dels materials que he citat i
que trobareu a la web de la diòcesi, a les llibreries o a la
Facultat de Teologia.
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