Bisbat de Solsona

Fulldiocesà
24 d’abril del 2016

p4 i 5 —Campanya de la Renda 2016
p6 i 7 —Centenari de la mort de Torras i Bages

Sub Tuum
Praesidium
Sub Tuum Præsidium —Sota la Vostra
Protecció— és el títol de l’exposició
amb què el Museu Diocesà i Comarcal
de Solsona s’afegeix a la celebració
del centenari de la Coronació de la
Mare de Déu de Queralt. L’exposició
tracta de la representació de la Mare
de Déu en el bisbat de Solsona i la seva
relació amb els espais de culte canviants, des de l’Edat Mitjana fins a l’època contemporània.
Cal destacar que l’exposició estarà
composada per una trentena d’imatges entre les quals la Mare de Déu de
Gresolet -una talla gòtica que es sustenta sobre un arbre de Jessè barroc-,
la Mare de Déu amb el Nen cedida per
la Fundació Godia -una talla del segle
XII que de ben segur despertarà la
curiositat de molts solsonins- o bé la
Marededéu amb el Nen de Sant Cristòfol de Coguls (la Coma i la Pedra, el
Solsonès) -una imatge romànica d’alabastre molt poc coneguda- cedida pel
Museu Nacional d’Art de Catalunya,
entre moltes d’altres d’igual interès.
La inauguració tindrà lloc el pròxim
dia 29 d'abril a les 7 de la tarda al Museu Diocesà i comptarà amb la presència del senyor bisbe. Aquesta exposició restarà oberta al públic fins al dia
31 de juliol d'enguany. Es podrà visitar en horari de museu: de dimecres a
dissabte d’11 a 18.30 h. (juliol també
els dimarts) i diumenges i festius matí.
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«Els eixugarà totes les llàgrimes dels
ulls i no existirà més la mort...»
Diumenge V de Pasqua / Cicle C
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, Pau i Bernabé se’n tornaren a Listra, a
Iconi i a Antioquia. Confortaven els convertits de nou i els
exhortaven que es mantinguessin fidels a la fe. Els recordaven que per entrar al regne de Déu hem de passar per
moltes tribulacions. Ordenaren preveres en cadascuna de
les comunitats, i amb pregàries i dejunis els encomanaren
al Senyor, en qui havien cregut. Continuaren el seu viatge
a través de Pisídia i arribaren a Pamfília. Després d’anunciar a Perga la paraula, baixaren a Atàlia, i d’allà se’n tornaren per mar a Antioquia, des d’on la comunitat els havia
confiat a la gràcia de Déu perquè duguessin a terme l’obra
que acabaven d’acomplir. Així que arribaren, reuniren la
comunitat per anunciar-los tot el que Déu havia fet junt
amb ells, i que Déu havia obert les portes de la fe als qui
no són jueus.
(14,21b-27)
Salm responsorial
Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu i rei meu.
(Salm 144)
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan
Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la
terra d’abans havien desaparegut, i de mar ja no n’hi havia.
Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat
santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs, i vaig sentir cap a l’indret del tron
una veu forta que cridava: «És el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells, ells seran el seu poble i
el seu Déu serà Déu-que-és-amb-ells. Els eixugarà totes les
llàgrimes dels ulls i no existirà més la mort, ni dol, ni crits,
ni penes. Les coses d’abans han passat.» Llavors el qui seia
al tron afirmà: «Jo faré que tot sigui nou.»
(21,1-5a)
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
Quan Judes va ser fora del cenacle, Jesús digué: «Ara el
Fill de l’home és glorificat, i Déu és glorificat en ell. Si
Déu és glorificat en ell, és que també Déu el glorificarà en
Déu mateix, i el glorificarà ben aviat. »Fillets, és per poc
temps que encara estic amb vosaltres. Us dono un manaFulldiocesà

ment nou: que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us
he estimat, estimeu-vos també vosaltres. Per l’estimació
que us tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou
deixebles meus.»
(13,31-33a.34-35)

«Us dono un
manament nou: que
us estimeu els uns
als altres. Tal com
jo us he estimat,
estimeu-vos també
vosaltres»
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L’Església naixent: visió celestial i organització litúrgica

Lit. hores: Setmana I

Josep Molist i Rifà, prev.
El primer viatge missioner de Pau i Bernabé fora de Palestina va acabar entre
els anys 45 i 49. La primera lectura ens explica com aquests apòstols van organitzar aquelles primeres comunitats, designant preveres com a dirigents i
presidents de les assemblees litúrgiques. La segona lectura ens presenta un tall
de la darrera visió del Llibre. Prenent la forma literària d’una ficció, fent ús del
llenguatge cúltic i en clau nupcial, la ciutat glorificada —la Jerusalem celestial—
es manifesta com el «tabernacle on Déu es trobarà amb els homes» que s’han
unit definitvament a ell pel misteri de Crist, l’Anyell pasqual.
Si, tal com és tradició rebuda des del segle II, el deixeble estimat del quart evangeli és identificat com el fill del Zebedeu, no hi ha cap dubte per a reconèixer el
testimoni ocular que era al cenacle i al peu de la creu. Aleshores, acceptant la
teoria d’alguns investigadors de la sociologia del temps de Jesús, el Zebedeu, empresari pesquer a Galilea, hauria estat també sacerdot al servei del temple. Per
aquest motiu tenia una casa a prop del barri dels essenis, a Jerusalem, per a ferhi estada almenys un parell de setmanes l’any, quan li tocava el torn. Aquesta
casa seria el lloc on Jesús hauria celebrat el sopar pasqual amb els deixebles. Era
costum que el primogènit de la casa, si no hi havia l’amo, s’assegués a la dreta de
l’hoste amb el cap girat cap al seu pit. La connexió posaria en relleu el valor testimonial de l’apòstol Joan quan, ja ancià, amb la tonalitat d’una pregària eucarística, dóna forma a l’anomenat «sermó de la cena», en què Jesús llega amb gestos i
paraules el seu «testament espiritual» i els «dons eucarístics» a l’Església.

La imatge

L’Últim Sopar (1618). Frans Pourbus el Jove. Musée du Louvre
(París).
Demanaren a l’amic de qui era.
Respongué: —De l’amor. —De què
ets? —D’amor. —Qui t’ha engendrat? —Amor. —On nasqueres? —
En amor. —Qui t’ha nodrit? —Amor.
—De què vius? —D’amor. —Com
te dius? —Amor. —D’on véns?
—D’amor. —On vas? —A amor. —On
estàs? —En amor — […] . (Del Llibre
d’Amic i Amat de Ramon Llull).
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Agenda

25 dilluns
—Sant Marc, evangelista (s.I)
1Pere 5,5b-14 / Salm 88 /
Marc 16,15-20
26 dimarts
—Sant Isidor, bisbe (c.556-636)
—Sant Rafael Arnáiz Barón, monjo
(1911-1938)
1 Corintis 2,1-10 / Salm 118 /
Mateu 5,13-16
27 dimecres
—La Mare de Déu de Montserrat, patrona del Principat i de les diòcesis
de Catalunya
Fets 1,12-14 / Salm 86 / Efesis 1,36.11-12 / Lluc1,39-47
28 dijous
—Sant Pere Chanel, prevere i màrtir
(1803-1841)
—Sant Lluís Maria Grignion de Montfort
Fets 15,7-21 / Salm 95 / Joan 15,9-11
29 divendres
—Santa Caterina de Siena, verge i
doctora de l’Església (1347-1380)
—Sant Robert, abad (1029-1111)
I Joan 1,5 –2,2 / Salm 102 / Mateu
11,25-30
30 dissabte
—Sant Pius V papa (1504-1572)
—Sant Marià, màrtir (s.VIII)
Fets 16,1-10 / Salm 99 / Joan 15,18-21
1 diumenge VI de Pasqua / Cicle C
—Sant Josep Obrer
—Sant Segimon, màrtir (†524)
Fets 15,1-2.22-29 / Salm 66 / Apocalipsi 21,10-14.22-23 / Joan 14,23-29
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Projecte L’Esglésiaquesurt:
experiències de voluntaris
Ja fa set mesos que el projecte de l’Esglésiaquesurt camina;
essent un caminar lent, segur i prenent maduresa tant per
als qui són acompanyats com per als qui acompanyen. Els
voluntaris de l’Esglésiaquesurt oferim aquest servei als
nostres veïns, que per diferents circumstàncies pateixen,
moltes vegades, en silenci per por de ser jutjats o per por
de no ser entesos. Durant aquests mesos i amb algunes experiències d’acompanyament us deixem uns testimonis de
dos voluntaris:
«L’acompanyament que he dut a terme ha estat molt enriquidor per a mi, i també per a la persona que acompanyava,
ja que, amb passes molt petites, anava veient en ella una
millora considerable. Aquesta força que ens ha fet caminar juntes, trobada darrere trobada, ha estat una força que
sense la pregària i l’ajuda del Senyor no hauria estat possible. Aquest servei a l’Església m’ha aportat moltíssimes
coses: reflexionar com és el meu dia a dia, sentir molta més
compassió, comprensió, valorar les petites coses, tant ma-

terials com espirituals, enfortir el meu camí de fe, veure el
Crist obrant, sentir-lo..., adonar-me que estem en una societat en la qual tot va molt de pressa i seria bo aturar-nos i
mirar al nostre voltant [...].»
«Vaig poder ser empàtica amb la persona que acompanyava des del primer dia, cosa que va facilitar la comunicació
i la meva tasca. Intentava posar-me en el seu lloc en algunes situacions en què podia veure-m'hi reflectida per a
poder comprendre i, en el cas que és donés la circumstància, aconsellar-la si em comentava alguna presa de decisió.
Aquest acompanyar m’ha fet possible ensenyar-li quin sentit té la presència del Crist viu en la meva vida cristiana i
com aquest m’ajuda a tirar endavant el meu camí. [...]»
Aquests testimonis ens mostren l’actitud de servei cap a l’Església dels laics de la diòcesi i que l’oportunitat que tenim en
la pròpia acció pastoral social pot arribar a ser una experiència espiritual autèntica. Llegiu més a www.bisbatsolsona.cat.

Comencem la campanya de la renda
Bisbat de Solsona / Subdpt. d’autofinançament
Aquests dies comença la campanya de la declaració de la renda. Però... què hi té a veure l’Església, en tot això? Doncs és
ben senzill: com recordareu d’altres anys, en la declaració de
la renda hi ha la possibilitat de marcar amb una X dues caselles: Església catòlica o Altres finalitats socials. Podeu marcar
una de les dues caselles o podeu marcar-les totes dues.

les persones grans i malaltes, projectes de nova evangelització, atenció sacramental en els moments importants de la
vida i la mort, acompanyament personal, manteniment del
gran patrimoni artístic i cultural que custodiem socialment,
atenció a la infància i a la joventut (catequesi i activitats
educatives i formatives) i un llarg etcètera.

Marcant especialment la casella a favor de l’Església ens
ajudeu a continuar endavant i a potenciar molts projectes,
perquè una part dels impostos que heu de pagar es deriven en ajudes a l’Església. Concretament, al nostre bisbat
representa quasi el 80% del seu finançament. Malauradament, aquesta font d’ingressos està disminuint; per això
demanem la vostra ajuda.

Marcar la casella amb la X a favor de l’Església és un gest
que no costa res, ni pagueu més impostos ni es retornen
menys diners. Animeu-vos! I recordeu que podeu modificar el vostre esborrany en qualsevol moment per marcar la
casella si encara no ho heu fet.

Amb aquest gest, que no costa gens i ajuda tant, feu possibles moltes realitats, ajudeu a finançar iniciatives pastorals
com el projecte de la casa d’acolliment de dones, atenció a
Fulldiocesà

Gràcies per ajudar-nos a desenvolupar les activitats pastorals i socials. Gràcies per aquest gest que no costa res i
ajuda tant!
Tota la informació de la campanya a www.bisbasolsona.cat.

5 —notícies del bisbat

Balanç d’economia, diocesana (31-12-2015)
No incloses economies parroquials, ni de santuaris, ni de Càritas

Exercici Ordinari
Despeses
1– Personal
2– Funcionament Cúria / Delegacions Diocesanes
3– Ajuts per obres a parròquies / Restauracions
4– Aportació a conferències episcopals (CET.CEE)
5– Altres (Pastorals/Estudis/Museu/Amortitzacions)

1.009.970,41 €
179.655,11 €
188.174,72 €
78.744,72 €
98.754,85 €
1.555.299,81 €

Ingressos
1– Aportació Fidels via Declaració de la Renda
2– Ingressos Financers / Arrendaments / Subvenció CEE
3– Presentació de Serveis / Donatius (2.049,58 €)
4– Aportació parròquies / Santuaris / Ent. Diocesanes
5– Aportació parròquies (50% rendim. Béns Imm.)

1.315.937,04 €
57.931,13 €
49.180,46 €
142.049,31 €
121.628,08 €
1.686.726,02 €

Exercici Extraordinari
Despeses
1– Ajut a Càritas Diocesana – Pla d’ajuda social
2– Ajudes a entitats (Missions / Mans Unides)
3– Activitats Pastorals
4– Altres despeses
5– Immatriculacions / Campanya autofinançament

18.107,33 €
13.206,00 €
33.358,09 €
3.513,72 €
13.596,57 €
81.781,71 €

Ingressos
1– Anul·lació subv. per obres anteriors
2– Subvencions per obres, concedides per CEE
3– Càritas Diocesana – Programa “És molt”
4– Iniciatives pastorals / Campanya autofinançament
5– Altres ingressos

30.508,93 €
5.386,82 €
14.550,44 €
26.299,02 €
9.082,42 €
85.827,63 €
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El centenari de la mort de Torras i Bages
reuneix a Vic l’episcopat i 450 sacerdots
Redacció
«Parlaré molt bé del lliurament del clergat català al Sant Camprodon i Carles Soler Perdigó, i el bisbe emèrit de SolPare», va afirmar el cardenal Beniamino Stella en acabar sona, Jaume Traserra; l’abat de Poblet, Octavi Vilà, i el prior
la magna missa concelebrada a la catedral de Vic el prop- de Montserrat, Ignasi M. Fossas.
passat dilluns 11 d'abril.
Torras i Bages: admirable punt de referència
Vic va ser l’escenari de trobada interdiocesana de preve- La jornada va començar al matí al teatre L’Atlàntida. L’arres de tot Catalunya en aquest Any de la Misericòrdia, amb quebisbe de Tarragona i primat, Mons. Jaume Pujol, va demotiu del centenari de la mort del bisbe Torras i Bages. Tot finir Torras i Bages com un «admirable punt de referència,
el clergat català estava convocat a la jornada pels bisbes
catalans i hi van participar uns 450 sacerdots, encapçalats
per l’episcopat de Catalunya en ple i presidits pel cardenal
Beniamino Stella, prefecte de la Sagrada Congregació per
al Clergat i vingut expressament de Roma per a l’ocasió.
Més concretament, assistiren a la jornada l’arquebisbe de
Tarragona i president de la CET, Jaume Pujol; el bisbe de Vic,
Romà Casanova; l’arquebisbe de Barcelona i vice-president
de la CET, Joan Josep Omella; l’arquebisbe-bisbe d’Urgell
i secretari de la CET, Joan-Enric Vives; el bisbe de Girona, Francesc Pardo; el bisbe de Lleida, Salvador Giménez;
el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés; el bisbe
de Solsona, Xavier Novell; el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz; el bisbe de Tortosa, Enric Benavent; l’arquebisbe
emèrit de Barcelona, cardenal Lluís Martínez Sistach; els
bisbes auxiliars de Barcelona i Terrassa, Sebastià Taltavull
i Salvador Cristau, i els bisbes emèrits de Girona, Jaume

Bisbe Romà: La
veneració i l'anhel
que sigui declarat
sant continuen vius
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que forma part del patrimoni català de santedat» i va afegir que «la seva saviesa pastoral il·lumina els reptes d’avui».
Després d’un vídeo biogràfic sobre la figura del qui fou bisbe de Vic, el cardenal Stella féu una conferència dedicada
als sacerdots, insistint en els ensenyaments del papa Francesc referents a la predicació, la confessió i la fraternitat.
Stella va reivindicar la pràctica activa de la misericòrdia:
«A vegades, en la predicació, la misericòrdia es dóna per suposada. Però potser cal explicar-la més i incorporant-la a
la quotidianitat», assenyalà el cardenal. Beniamino Stella
ho aprofità per a fer una reflexió sobre la importància de la
misericòrdia i recordà als sacerdots presents a la sala que
cal «tornar» a l’amor primer recordant per a què han estat

cridats a servir Déu. Segons el cardenal, ha arribat l’hora
d’anunciar l’Evangeli «d’una nova manera», utilitzant la
misericòrdia. De fet, per a Stella, «cada contacte amb el
poble és una oportunitat per a poder ser misericordiosos».
El cardenal també va criticar el consumisme en què viu
la societat actual, també els sacerdots, féu una crida a la
fraternitat episcopal i, per últim, va demanar un esforç als
clergues per mantenir el seu compromís amb la confessió
dels feligresos: «Cada vegada més, hi ha fidels que es volen
confessar i no poden fer-ho», digué el cardenal. «Que no
faltin un parell d’hores durant el cap de setmana perquè
aquells que ho vulguin es puguin reconciliar amb Déu.»
Torras i Bages: exemple de genuïna romanitat
Al migdia va tenir lloc la gran concelebració de l’Eucaristia a la catedral de Sant Pere de Vic. En la salutació inicial,
Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, posà Torras i Bages
com un «exemple de la genuïna romanitat, comunió amb el
Papa, que sempre ha expressat l’Església a Catalunya». Casanova destacà la «consistència» del Dr. Torras, «un home
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d’una sola peça, per a viure i proclamar la veritat i la caritat». I, adreçant-se als presents, el bisbe de Vic destacà que
«amb la presència de l’Episcopat de Catalunya avui fem un
reconeixement heroic del seu servei a l’Església; un pastor
que va posar al centre la persona, amb una gran generositat envers els pobres i amb una gran capacitat de diàleg
amb la cultura del seu temps». Per últim, Casanova que definí Torras i Bages com una «anella fulgurant», afirmà que
la seva fama de santedat continua viva i expressà l’anhel
que apareguin els signes perquè pugui ser canonitzat.
Per la seva banda, el cardenal Stella es referí a la persecució que sofreixen els cristians d’arreu del món i féu un
examen de consciència als sacerdots pel que fa a les temptacions del poder, de la vanitat, l’amor al diner, la rutina
buida i funcionarial i la mundanitat.

La missa, que comptà amb pregàries per la situació dels refugiats i per les vocacions sacerdotals, serví per a estrenar nous
ornaments litúrgics a la catedral, dissenyats a Igualada. Amb
el cant del Virolai es posava fi a l’acte litúrgic, culminant la
jornada amb un multitudinari dinar al recinte firal del Sucre.

Glossa

Som gent de parròquia
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Després de la glossa de la setmana passada sobre la nova
exhortació apostòlica del Papa, torno a parlar de les característiques de les comunitats parroquials amb les que
somnio. Sabeu que aquestes reflexions les trec del que
està passant arran del Pla pastoral i del llibre “Una renovación divina”. El títol d’aquesta glossa el manllevo de
l’autoidentificació d’un bon home d’una parròquia de la
diòcesi. Es tracta d’algú que ajuda en el que calgui, des de
fa molts anys i amb tota mena de rectors. Té un sentit de
pertinença a la parròquia molt fort i clar. Precisament,
avui us parlo d’una comunitat que cultiva la pertinença i
que proposa clarament la seva oferta i les seves expectatives a tots els qui hi entren en contacte. Fins fa uns anys,
la pertinença a una parròquia es mesurava pel lloc on hom
anava a missa. A més, la majoria dels fidels consideraven
que la parròquia només esperava d’ells l’observança dominical i una vida moral recta. Això funcionava perquè érem
molts els educats catòlicament que anàvem cada diumenge a missa i demanàvem, quan tocava, els altres sagraments. Alguns pocs, més actius, acceptàvem col·laborar en
algun servei: netejar l’església, arreglar-la quan hi calien
obres, preparar detalls per a les festes... Avui, tot això ha
canviat! Quasi ningú fa aquest itinerari i per això “els de

missa” i “la gent de parròquia” cada cop som més vells. Si
mirem, en canvi, les comunitats que creixen veiem que els
nous fidels s’hi queden perquè hi han trobat una comunitat acollidora, que té una oferta clara i no oculta les seves
expectatives. Molts dels catòlics llatins arribats a casa
nostra han acabat a les esglésies evangèliques perquè no
s’han sentit acollits a les nostres misses i, a més, no els
hem fet cap proposta interessant. En algunes parròquies
de la diòcesi, sobretot gràcies als cursos Alpha, s’està cultivant l’acollida, oferint un itinerari significatiu per als qui
s’apropen i mostrant allò que la comunitat espera de cada
persona que està caminant. La gent persevera perquè s’hi
troba bé, perquè l’interessa el que va descobrint i perquè
va experimentant canvis positius en la seva vida. D’una
manera amable i càlida van esdevenint cristians. No és
tan difícil mimar l’acolliment especialment en les activitats o celebracions freqüentades per persones allunyades!
Coneixem i hem provat fórmules càlides i convivencials
de primer anunci! Tenim itineraris de creixement en la fe
que responen a la fam que es va despertant! I no falten les
idees que permetran als nous cristians aportar el seu granet de sorra per fer més viva, més missionera i caritativa
la nostra parròquia! Reflexionem-ho i posem-nos-hi!
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