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Fragment de les Pintures Murals de Sant Pau de Casserres (Segona meitat s. XIII).

BONA PASQUA!
«Hermós és lo cel, / bonica és la glòria, / dels cansats repòs, / dels
pobres almoina, / dels assedegats / riuet d’aigua dolça, / vida d’eixa
mort, / d’eixa nit aurora, / dia sense nit, / horitzó sens boira, / del
màrtir palmó, / del soldat corona. / Mes per on s’hi va? / Les ferides
vostres, / Jesús, bon Jesús, / ne són la gran porta»
(«L’entrada», de Jacint Verdaguer).
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«Segons les Escriptures, Jesús havia de
ressuscitar d'entre els morts»
Diumenge de Pasqua / Cicle A
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus,
començant per la Galilea, després que Joan havia predicat
a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret.
Ja sabeu com Déu el consagrà ungint- lo amb l’Esperit Sant
i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la
salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable,
perquè Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis de tot el
que va fer en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant- lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressuscità el
tercer dia, i concedí que s’aparegués, no a tot el poble, sinó a
uns testimonis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a dir,
a nosaltres, que hem menjat i hem begut amb ell després
que ell hagué ressuscitat d’entre els morts. Ell ens ordenà
que prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui Déu
ha destinat a ser jutge de vius i de morts. Tots els profetes
donen testimoni a favor seu anunciant que tothom qui creu
en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom».
(10,34a. 37-43)
Salm responsorial
Avui és el dia en què ha obrat el Senyor,
alegrem-nos i celebrem-lo
(Salm 117)
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corin
Germans, ¿no sabeu que una engruna de llevat fa pujar tota
la pasta? Netegeu-vos bé del llevat que éreu abans perquè
sigueu una pasta nova. Vosaltres heu de ser com pans sense
fermentar, ara que Crist, el nostre anyell pasqual, ha estat
immolat. Per això, celebrem Pasqua cada dia, no amb el llevat que érem abans, el llevat de la dolenteria i de la malícia,
sinó amb pans sense fermentar, vivint amb sinceritat i veritat. Seqüència Els cristians immolin un càntic triomfal a
la Víctima pasqual. Morint l’Anyell, la guarda d’ovelles redimia. El Just els pecadors amb Déu reconcilia. Lluitaren Vida
i Mort en lluita sense mida. El Rei de vida, mort, ja regna amb
nova vida. Digueu-nos, oh Maria, ¿què heu vist en el camí? –
La tomba que va obrir el Crist quan ressorgia i el Crist que
revivia amb glòria sense fi. Els àngels sense dol, les benes i
el llençol. El Crist en qui jo espero, el Crist ressuscità; camí
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de Galilea, ell us precedirà. Jesús ressuscitat, sou, d’entre els
morts, Senyor, Monarca vencedor; tingueu-nos pietat.
(5,6b-8)
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí,
quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de
l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar Simó
Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els
diu: «S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on
l’han posat». Llavors, Pere, amb l’altre deixeble, sortí cap al
sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i veié
aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrera
d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap
no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix
lloc. Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat
primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia
de ressuscitar d’entre els morts
(20,1-9)

«Avui és el dia en
què ha obrat el
Senyor»

3 —bona nova

Agenda

Creure en la resurrecció

Lit. hores: Setmana II

Jean Hakolimana, prev.
Avui, diumenge de Resurrecció, celebrem el misteri central de la nostra fe cristiana. De fet, sense la resurrecció, seríem creients i no cristians. Convé fixar-nos
en les dues dimensions d’aquesta resurrecció, com la meta vers on caminem,
però també com una realitat de la qual tastem ja les primícies en el present. En
fer l’experiència del Ressuscitat, els deixebles es van veure transformats. Van
ressuscitar dels seus dubtes, pors, enduriment de cor... la seva vida va experimentar un tomb radical. D’aquí la seva fe en la resurrecció escatològica, per
obra d’Aquell que ja havia canviat la seva vida present. Igual que els primers
deixebles, necessitem ser ressuscitats en les nostres vides, per a creure més,
llavors, en la resurrecció final.
La resurrecció és una dinàmica d’acumulació. Com més experimentem de quina
manera Jesús ens aixeca diàriament de les nostres misèries, més creiem en la
resurrecció final. Tal com destacava el papa Francesc en el seu missatge de Pasqua 2015, la resurrecció no consisteix solament en la victòria final de la vida
sobre la mort, sinó també en la de la llum sobre les tenebres, en la de l’amor
sobre l’odi. En la mesura en què obrim les nostres vides a Jesús ressuscitat, fem
entrar l’eternitat en el temps. D’aquí la contundència de sant Pau afirmant en
la segona lectura que la nostra resurrecció ja s’ha fet realitat: ja heu ressuscitat juntament amb el Crist... la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el
Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria.

18 dimarts
—Sant Perfecte, màrtir (†850)
Fets 2,36-41 / Salm 32 /
Joan 20,11-18
19 dimecres
—Sant Vicenç de Cotlliure,
màrtir (†291)
Fets 3,1-10 / Salm 104 /
Lluc 24,13-35
20 dijous
—Sant Sulpici, màrtir (?)
—Sant Adjutori, monjo (1069-1131)
Fets 3,11-26 / Salm 8 / Lluc 24,35-48
21 divendres
—Sant Anselm, bisbe i doctor de
l’Església (1033-1109)
Fets 4,1-12 / Salm 117 / Joan 21,1-14

La imatge

Al·leluia! Jesús havia mort clavat a
la creu i havia estat sepultat. Però
ara ja no és al lloc dels morts; la
pedra que tancava l’entrada del
sepulcre ha rodolat i la tomba és
plena de llum.
Pere, amb un aire més contemplatiu, i Joan, amb un posat més encuriosit, han anat a veure l’obra de
Déu anunciada per les dones de la
colla. En aquell anunci neix la nostra fe. Al·leluia!
Els dos deixebles a la tomba (1906). Henry
O. Tanner
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17 dilluns
—Sant Anicet, papa (155-166)
—Sant Esteve Harding,
abat (1020-1134)
Fets 2,14.22-33 / Salm 15 /
Mateu 28,8-15

22 dissabte
—Sant Apel·les, màrtir
—Sant Agapit, papa (†536)
Fets 4,13-21 / Salm 117 /
Marc 16,9-15
23 diumenge II de Pasqua o de la
Divina Misericòrdia / Cicle A
—Sant Jordi, màrtir, patró del principat de Catalunya (s,IV)
—Sant Adalbert, bisbe i màrtir
(956-997)
Fets 2,42-47 / Salm 117 / 1 Pere
1,3-9 / Joan 20,19-31
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Jornada de Mestres de
Religió de Catalunya
El dia 1 d’abril, prop de quatre-centes
persones van omplir la Sala Polivalent
i l’escola Arrels de Solsona per participar en l’onzena Jornada de Mestres i
Professors de Religió de les diòcesis
amb seu a Catalunya, que organitza conjuntament la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya (FECC) i el Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament
de la Religió a Catalunya (SIERC).
La jornada comptà amb el bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell, l'arquebisbe de Tarragona i president del SIERC,
Mons. Jaume Pujol, la consellera
d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, el secretari general de la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya, P. Enric Puig,
la delegada diocesana d'Ensenyament,
Teresa Gené, i altres autortitats.

Curs JOAN
d'EESA Solsona

Després de la presentació i pregària a
càrrec d'un grup d'alumnes i dels parlaments, va tenir lloc una conferència
a càrrec de la religiosa del Sagrat Cor
de Jesús, metgessa i professora de la
Facultat de Teologia de Catalunya,
Margarida Bofarull, amb el títol «Humanitzar la sexualitat».
En acabar, els participants es van dirigir
a l’escola Arrels, on van tenir lloc dotze
tallers, els quals van abordar diversos
temes. També van poder visitar les editorials Baula, Edebé, Claret i Cruïlla.
Havent dinat, la jornada es va reprendre amb un acte musical que va donar
pas a l’eucaristia a la catedral, presidida per Mons. Xavier Novell, amb la
qual es va cloure la jornada.

Del dia 28 al 30 d'abril tindrà lloc al
Seminari de Solsona el curs JOAN
organitzat per l'Escola d'Evangelització Sant Andreu Solsona.
Aquest és el tercer curs que s'ofereix després d'haver fet «Nova
Vida» i «Emmaús». El curs JOAN
presenta el «discipulat», el nostre ser deixebles del Mestre i allò
que ens cal per a ajudar a «fer
altres deixebles», tasca bàsica de
tot evangelitzador.
L'aportació per persona és de 90€/
habitació individual i 85€/habitació doble (preu que inclou la pensió completa i l’ús de materials).

Un grup d'alumnes de l'escola Arrels de Solsona va fer la pregària d'inici de
la jornada. El bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell, va encoratjar els docents de religió a continuar fent la seva tasca amb «orgull i vigor»
Foto: Ramon Estany
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Per a inscripcions cal enviar un
correu electrònic a eesasolsona@
bisbatsolsona.cat i fer el pagament al número de compte
ES89-2100-3343-5322-0004-2786
(indicant nom i cognoms + Curs
Joan). Termini d’inscripcions: 22
d’abril del 2017.
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Finalitza el cicle «Divendres de
Pensament» al Museu de Solsona
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Durant quatre divendres, i per tercer any consecutiu, el
Museu Diocesà i Comarcal ha dut a terme el cicle de conferències «Divendres de pensament al Museu».
Enguany, els conferenciants han estat: l’etnomusicòleg Jaume Ayats, que va descobrir la complexitat social que s’amaga darrere la història dels Segadors: com una cançó popular
acabà esdevenint una potent eina de reivindicació nacional totalment vigent avui en dia; l’il·lustrador Joma, que va
endinsar-se en els misteris d’Homer per rellegir l’Odissea

amb ulls contemporanis; la periodista Gemma Ruiz, que va
parlar del paper de la dona a principis del segle XX en un
entorn social marcat pels canvis entre la vida a pagès i el
nou entorn industrial; i, finalment, el procurador general de
l’Orde Cistercenc, Lluc Torcal, que va explicar el sistema de
vida autàrquic del monestir de Poblet com a font d’una vida
en harmonia amb la natura i, per tant, una vida sostenible.
Aquests cicles de conferències són fruit de la magnífica coordinació per part de Raül Garrigasait i Víctor Pérez.

Nou projecte: vacances per a famílies nombroses
Aquest és el nom del nou projecte que la diòcesi està preparant per a aquest estiu. Es tracta d'oferir a famílies nombroses (tres o més fills) la possibilitat de fer
vacances en alguna rectoria, prèviament condicionada. En aquests moments
les dues rectories disponibles són: l'hostatgeria del Santuari de Lurdes de la
Nou i el primer pis de la rectoria de Cambrils.
Els dies que s'ofereixen són del 17 de juny al 16 de setembre (una o dues setmanes
per cada família) i els requisits demanats són: ser família nombrosa i ser del bisbat
o estar-hi vinculat. El preu serà la voluntat per a poder cobrir les despeses.
Per a més informació: 973 48 06 19 (Encarna, matins) o delegacions@bisbatsolsona.cat. Si algú vol ajudar a fer possible aquest projecte pot fer un donatiu al compte
ES86-2100-0081-9601-0026-9360 posant com a concepte: vacances familiars.
16 d’abril del 2017
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Més de 3.000 persones en la Jornada per
la Vida a la Sagrada Família
Tarraconense
El diumenge dia 26 de març va tenir lloc a la basílica de
la Sagrada Família de Barcelona una missa solemne amb
la participació conjunta de totes les diòcesis de Catalunya. El lema de la jornada era «L’alegria de l’amor es viu
en família».

seva concepció fins a la seva fi natural, ja que els cristians
sempre hem d’estimar i respectar la vida humana.

Finalment va voler agrair la presència dels més de 3.000
pelegrins que van omplir el temple expiatori de la Sagrada
Família, entre ells 600 del bisbat de Vic i 250 del de SolsoL’eucaristia va ser presidida per Mons. Joan Josep Omella, na, i els va animar a ser testimonis de la joia de l’amor i del
arquebisbe de Barcelona, i concelebrada per Mons. Agustí valor de la família en la nostra societat.
Cortés, bisbe de St. Feliu de Llobregat, encarregat de la pastoral familiar interdiocesana, i quasi la totalitat dels bisbes La celebració va acabar amb el cant del Virolai demanant
de Catalunya i els delegats de pastoral familiar de les diò- la protecció de la Mare de Déu de Montserrat, Patrona de
cesis amb seu a Catalunya.
Catalunya, sobre totes les famílies.
En la seva homilia Mons. Omella va subratllar que, quan
deixem entrar Déu en la nostra vida, els qui es relacionen
amb nosaltres ho perceben i ens pregunten quin és el motiu d’aquesta transformació en les nostres vides.
Mons. Omella va exhortar els fidels a viure la joia de l’amor,
ja que la fe es viu en família i és gràcies a les nostres famílies que hem après a pregar i a viure la fe.
L’arquebisbe de Barcelona també va animar els fidels a valorar l’exhortació apostòlica del papa Francesc Amoris laetitia i els sínodes sobre la família que la van precedir. I va
fer un clam a respectar el valor de la vida humana des de la
Fulldiocesà

Omella va defensar
la vida des de la
concepció fins a la
seva fi natural

L’article

El llibre

Santa Maria de les Neus

Resurrectio. El
sepulcro vacío
de Jesús

Valentí Miserachs, prev.

L.B Grande-Caball

És notori que hom vol fer remuntar la fundació de la basílica de Santa Maria
la Major de Roma a una famosa nevada que, en ple estiu, va emblanquinar
el turó de l’Esquilí; el papa Liberi i el patrici Joan van compartir un somni
la nit abans: la Mare de Déu els suggerí que, on l’endemà haurien trobat el
terra nevat, allí volia que se li construís una església. Els mosaics de la façana medieval il·lustren aquest «prodigi de la neu», que s’esdevenia, segons
la tradició, el 5 d'agost del 360; per això encara avui se celebra en tal data, i
en tota l’Església llatina, la dedicació de la basílica de Santa Maria la Major,
anomenada «liberiana» en honor del pontífex que la va construir i dedicar.
Amb tot, la basílica actual és posterior d’un segle, erigida pel papa Sixte III
com a «regal al poble de Déu» ran de la definició dogmàtica de la maternitat
divina de Maria de part del concili d’Efes (431), mentre que, de l’antiga basílica liberiana, no ens en resta cap vestigi. El títol, però, de «Sancta Maria ad
Nives» és encara ben vigent, i és la referència de totes les esglésies i capelles dedicades a la Mare de Déu de les Neus d'arreu del món.
Hi ha, a més, moltíssims santuaris marians —més de tres-cents— en tot l’àmbit de la geografia catòlica vinculats espiritualment a la nostra basílica bo i
compartint-ne els privilegis, mitjançant el que se’n deia abans «afiliació» i
actualment «agregació».
Convidat enguany a presidir la missa de l’Anunciació a l’entranyable santuari
de la Mare de Déu del Portal de la vila dels Prats de Rei, vaig tenir la pensada de
proposar al senyor rector i al poble l’«agregació» del santuari pradenc. La Providència va voler donar-nos un «signe», sense precedents en la memòria de la
gent: en llevar-nos, el dia 25 de març, ens va enlluernar la sorpresa d’un flonjo
i immaculat mantell de neu! La proposta es veia reforçada amb aquest càndid
somriure de la Verge. Amb el beneplàcit del senyor bisbe, es faran els passos
necessaris per tal que l’any vinent el xamós santuari del Portal dels Prats de
Rei pugui anar de bracet amb la basílica romana de Santa Maria de les Neus.
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Editorial Sekotia. 339 pp.
Enfront dels crítics laïcistes, els
qui afirmen que Jesucrist no va
morir veritablement en la creu, o
sostenen que la resurrecció va ser
una mentida o una al·lucinació, hi
ha proves històriques que evidencien que Jesús es va alçar d’entre
els morts: el sepulcre buit, la realitat del qual va ser innegable als
contemporanis; la Síndone o sant
llençol de Torí, l’autenticitat del
qual es demostra en aquesta obra,
mostrant també evidències que
va embolicar el cos del Crucificat;
i la fabulosa transformació que
van experimentar els deixebles
de Jesús, resultat de les aparicions del Ressuscitat, que de ser un
grup temorós va passar a ser un
imparable moviment missioner
que va canviar el món.

Glossa

Bones notícies
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Avui és Pasqua! Celebrem que en una matinada com la
d’aquest diumenge, Crist va ressuscitar d’entre els morts.
Aquest fet, fabulós i inaudit, fou la confirmació que la
vida nova, anunciada per Jesús amb paraules i miracles,
irrompia en la humanitat esbotzant les resistències que
s’havien aixecat contra ella. Fou la revelació que l’obra de
Crist no s’obria pas a través de la progressiva adhesió d’un
conjunt de persones atretes per les seves paraules, sinó a
través d’un acte poderós i miraculós de Déu que capgirava
la vida de tots els qui n’anaven essent testimonis.

riscant a anunciar amb paraules i signes que Crist canvia
la vida de les persones i estan succeint miracles. Entrem
en contacte amb gent, de moltes maneres i alguns experimenten Déu i es converteixen. Proliferen iniciatives
evangèliques i evangelitzadores. Neixen iniciatives de
les persones i comunitats que Déu està cridant. Són iniciatives caritatives que no obliden que la millor ajuda
que poden donar és oferir la fe en Jesús. Són activitats
d’evangelització adreçades als infants i als joves. Són
propostes que cerquen evangelitzar com sigui.

Petites realitats ens mostren que estem experimentant
la Pasqua: neixen comunitats de deixebles; apareixen
noves vocacions; es produeixen conversions; i proliferen iniciatives evangèliques i evangelitzadores. Neixen
comunitats de deixebles missioners. El ressuscitat està
congregant i encenen petites comunitats de germans.
Algunes parròquies estan canviant: deixen de ser un conjunt d’activitats que reclamen voluntaris i passen a ser
una família que s’alegra de trobar-se, fer festa, pregar i
ajudar-se els uns als altres. Emergeix un nucli comunitari que rema a l’uníson cap a la missa festiva i evangelitzadora de cada diumenge, perquè la gent que s’hi apropa
s’animi al curs que els ha de canviar la vida i, així, s’incorpori a un grup que els ajudi a créixer cristianament.

En aquest full trobareu la darrera: oferir a famílies nombroses de la diòcesi una rectoria per a una o dues setmanes de vacances gratuïtament.

Apareixen noves vocacions. Sorgeixen persones disposades a deixar els seus treballs ben remunerats, per a
dedicar-se a anunciar l’Evangeli. Hi ha joves que venen
de fora a cercar una oportunitat per a viure una vida
senzilla i lliurada a l’evangelització. També, malgrat les
dificultats culturals i familiars, hi ha joves disposats a
renunciar a tot per lliurar-se a Déu en el sacerdoci o la
vida consagrada. Es produeixen conversions. Hi ha persones que passen de la indiferència a la fe. Ens estem ar-
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