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Mare de Déu
de Falgars
El santuari de Falgars es troba damunt
la vila de la Pobla de Lillet (Berguedà),
al bell mig de la serra del Catllaràs, a
1280 m d’altitud. Els orígens d’aquesta
església es remunten probablement ja
al segle X i a partir de 1120 va passar a
dependre del monestir de Sant Llorenç
prop Bagà (Guardiola de Berguedà).
L’edifici actual és fruit de les remodelacions realitzades a partir de 1646.
La Mare de Déu de Falgars és una bonica i interessant figura d’alabastre blanc
del segle XV. Maria, dempeus, alleta
l’infant. La imatge es troba al cambril,
de construcció barroca, embellit per
un notable conjunt de pintures murals
de gran qualitat en què es representen
diferents escenes de la vida de la Mare
de Déu (naixement de Jesús, epifania,
coronació de Maria), les lletanies, sant
Joaquim i santa Anna, la troballa de la
imatge i la processó al santuari.
Són diverses les festivitats en les
quals s'hi celebren actes, però destaquen les diades de Sant Marc, la Festa Major (el diumenge més pròxim
al 8 de setembre) i l’aplec de Falgars,
que se celebra el dilluns de la segona
Pasqua (conegut com a dilluns de Cinquagesma). En l'aplec es balla la dansa
de Falgars i és una de les cites cabdals
del calendari festiu de la Pobla de Lillet, amb una representació ancestral
del dret de cuixa del senyor del poble
sobre les pubilles casadores.
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«Jo sóc el camí, la veritat i la vida: ningú
no arriba al Pare si no hi va per mi»
Diumenge V de Pasqua / Cicle A
Lectura dels Fets dels Apòstols
Per aquells dies, anava augmentant el nombre dels creients,
i els immigrats de llengua grega es queixaven dels nadius
perquè, en la distribució diària d’ajuda als pobres, les seves
viudes no eren ateses. Llavors els dotze convocaren una reunió de tots els creients i els digueren: «No estaria bé que
nosaltres deixéssim la predicació de la paraula de Déu i ens
poséssim a distribuir l’ajuda als pobres. Per això, germans,
busqueu entre vosaltres mateixos set homes fiats, plens de
l’Esperit Sant i de seny, i els encarregarem aquesta feina;
nosaltres continuarem ocupant-nos de la pregària i del ministeri de la paraula.» Tothom trobà bé aquesta proposta, i
elegiren Esteve, un home ple de fe i de l’Esperit Sant, Felip,
Pròcor, Nicànor, Tímon, Parmenàs i Nicolau, un antioquè
convertit al judaisme. Els presentaren als apòstols, i aquests,
després de pregar, els imposaren les mans. La paraula de
Déu s’anava estenent, i a Jerusalem creixia molt el nombre
dels creients; fins i tot molts sacerdots acceptaven la fe.
(6,1-7)
Salm responsorial
Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai;
aquesta és l’esperança que posem en vós.
(Salm 32)
Lectura de la primera carta de sant Pere
Estimats, acosteu-vos al Senyor, que és la pedra viva. Els homes
l’havien rebutjada, però als ulls de Déu és «escollida, de gran
valor». També vosaltres, com pedres vives, deixeu que Déu faci
de vosaltres un temple espiritual, un sacerdoci sant, que oferirà víctimes espirituals, acceptables a Déu per Jesucrist. Per
això diu l’Escriptura: «Jo poso a Sió una pedra angular, de gran
valor, escollida: el qui creu, no quedarà defraudat.» És de gran
valor per a vosaltres, els qui heu cregut, però per als qui no creuen «la pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici», i «s’ha convertit en pedra d’ensopec, en roc que fa caure».
Ensopeguen quan no fan cas de la predicació. Sempre n’hi haurà, que no en fan cas. Però vosaltres sou «un poble escollit, un
reialme sacerdotal, una nació sagrada, la possessió personal de
Déu», perquè «proclamo la lloança» d’aquell que us ha cridat
del país de tenebres a la seva llum admirable.
(2,4-9)
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Lectura de l’evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que els
vostres cors s’asserenin. Confieu en Déu, confieu també en
mi. A casa del meu Pare hi ha lloc per a tots: si no n’hi hagués,
us podria dir que vaig a preparar-vos estada? I quan hauré
anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré a casa meva,
perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. I ja sabeu
quin camí hi porta, allà on jo vaig.» Tomàs li diu: «Senyor, si
ni tan sols sabem on aneu. Com podem saber quin camí hi
porta?» Jesús li diu: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida: ningú
no arriba al Pare si no hi va per mi. Si m’heu conegut a mi,
heu de conèixer igualment el meu Pare: des d’ara ja el coneixeu i ja l’heu vist.» Li diu Felip: «Senyor, mostreu-nos el Pare,
i no ens cal res més.» Jesús li diu: «Felip, fa tant de temps que
estic amb vosaltres, i encara no em coneixes? Qui em veu a
mi, veu el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? No creus
que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que
jo us dic no vénen de mi mateix. És el Pare qui, estant en mi,
fa les seves obres. Creieu-me: jo estic en el Pare i el Pare està
en mi; si no, creieu-ho per aquestes obres. Us ho dic amb tota
veritat: Qui creu en mi, també farà les obres que jo faig, i fins
en farà de més grans, perquè jo me’n vaig al Pare.»
(14,1-12)

«La paraula de Déu
s'anava estenent, i
a Jerusalem creixia
molt el nombre dels
creients»
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El valor de les preguntes en el camí de la fe

Lit. hores: Setmana I

Jean Hakolimana, prev.
L’evangeli d’aquest diumenge ressalta unes preguntes el desenvolupament de
les quals porta a un horitzó d’entrada insospitat. Així, a partir d’una pregunta senzilla sobre el destí de Jesús i el camí que hi porta, el desenvolupament
posterior duu a aquesta afirmació contundent: Qui creu en mi, també farà les
obres que jo faig, i fins en farà de més grans. És que la pregunta és una peça
fonamental de la nostra fe, tan fonamental que podem afirmar que la fe cristiana és un camí de preguntes: Qui som? Quin sentit té la nostra vida? Quina
és la seva finalitat? Què vol Déu de mi? Etc. No és d’estranyar que el Nou Testament, ell sol, comptabilitzi 505 preguntes. La fe no pot néixer, ni créixer, ni
mantenir-se sense preguntes.
Les preguntes són un dels indicadors de la salut de la nostra fe. Sense preguntes,
la nostra fe es marceix, es rovella i acaba perdent aquella frescor que caracteritza el dinamisme d’una verdadera vida. De fet, la línia de demarcació entre
creients, ateus i agnòstics es dóna sobre llur actitud enfront les preguntes de
la vida. Mentre l’agnòstic les ignora, l’ateu les assumeix i hi dóna «les seves respostes». En això l’ateu supera l’agnòstic. El creient, en canvi, a més de buscar i
donar respostes a les preguntes de la vida, s’obre a la Resposta, que és Déu. En
això va més enllà que l’agnòstic i l’ateu. Com a creients, el pitjor que ens pot
passar seria viure la nostra fe sense preguntes. La falta de preguntes, que equivocadament es podria interpretar com a prova d’una fe serena, pot ser més aviat
senyal d’una fe tèbia, que viva o morta tant se li’n dóna.

15 dilluns
—Sant Isidre, llaurador (ss.XI-XII)
—Santa Joana de Lestonnac,
religiosa (1556-1640)
Fets 14,5-18 / Salm 113b /
Joan 14,21-26
16 dimarts
—Sant Ubald, bisbe, (1084-1160)
Fets 14,19-28 / Salm 144 /
Joan 14,27-31a
17 dimecres
—Sant Pasqual Bailón, (1540-1592)
Fets 15,1-6 / Salm 121 / Joan 15,1-8
18 dijous
—Sant Joan I, papa i màrtir (523-526)
—Sant Pròsper, bisbe (s.VIII)
Fets 15,7-21 / Salm 95 / Joan 15,9-11
19 divendres
—Sant Pere Celestí, papa (1215-1296)
—Sant Francesc Coll, prevere
(1812-1875)
Fets 15,22-31 / Salm 56 /
Joan 15,12-17

La imatge

Veure Déu, anhel de qui pregunta,
del descregut que en fa burla, de
qui dubta en la foscor. És el desig
que l’apòstol Felip adreça a Jesús
—el camí, la veritat i la vida—: que
els mostri el Pare. Per al creient
en Jesús veure Déu cara a cara
constituirà el desenllaç. La unió
amb el Pare és fondre’s amb ell,
acomplir la felicitat eterna que ja
comença en aquest món: en l’espai
de l’esperança.
Sant Felip Apòstol (1520). Pere Oller
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Agenda

20 dissabte
—Sant Bernadí de Siena, prevere
(1380-1444)
—Sant Boi, màrtir (s.III)
Fets 16,1-10 / Salm 99 /
Joan 15,18-21
21 diumenge VI de Pasqua / Cicle A
—Santa Virgínia, verge (?)
—Sant Secundí, màrtir (ss.III-IV)
—Sant Cristòfor Magallanes, prevere
i màrtir (1869-1927)
Fets 8,5-8.14-17 / Salm 65 / 1 Pere
3,15-18 / Joan 14,15-21
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Inaugurada l’exposició permanent
«Memorial bisbe Deig»
Parròquia de Navàs
El dia de Sant Jordi, la parròquia de la Sagrada Família de Navàs va inaugurar l’exposició permanent «Memorial bisbe Antoni Deig», que es pot visitar a l’interior del temple parroquial.
Després de la missa, Mn. Antoni Quesada va explicar com havia sorgit aquesta iniciativa que, centrada en el bisbe navassenc Antoni Deig, enforteix la nostra consciència de parròquia, de poble i de bisbat. I va agrair la bona feina feta per les
diferents persones que hi han intervingut: ordenació del material, redacció dels textos, disseny, mobiliari i il·luminació.
L’historiador local Josep M. Badia va destacar que l’exposició
«vol ser un record perenne del bisbe Deig, navassenc il·lustre»

i que té com a objectiu «donar a conèixer la seva vida i la seva
obra als forasters que ens visitin». La trajectòria vital del bisbe Ton es pot seguir a través d’objectes, fotografies i escrits
que el van acompanyar al llarg de la seva vida. El contingut
està distribuït en set apartats; els quatre primers són biogràfics: infantesa i joventut (1926-1949), sacerdot (1949-1977),
bisbe de Menorca (1977-1990), bisbe de Solsona (1990-2001).
Els altres tres són sobre l’Església catalana i Catalunya, el
Barça, Escrits. L’acte va acabar amb una senzilla benedicció i
el cant dels goigs de la Puríssima (1958), amb lletra del bisbe
Deig i música de Josep M. Castella.

Restauració de la coberta de l’església de Talteüll
Han acabat les obres de restauració de la coberta de l’església de Sant Pere de Talteüll (municipi de Massoteres) després que es completessin les obres de restauració
que s’hi han estat realitzant. El projecte d’actuació a la coberta de l’església romànica ha consistit en la restauració i conservació dels elements existents i la realització d'una nova coberta per tal de preservar el conjunt. Les obres han estat impulsades pel bisbat de Solsona i la parròquia amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Massoteres i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, que han finançat l’obra. En un futur
caldrà actuar en un segona fase a la coberta dels absis i les façanes del conjunt. L’església romànica de Talteüll és considerada una construcció extremament singular
per la seva estructura i tipologia, que en fan un edifici excepcional en el context de
l’arquitectura catalana del seu moment. La singularitat del conjunt (desconnexió
de l’estructura de la capçalera, situació de les portes d’accés i composició irregular)
provoca una distribució de l’espai anòmala. Informa: Comissió de Patrimoni
Fulldiocesà
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Jornades mundials de lideratge cristià
Delegació d'Evangelització i Apostolat Seglar
Un grup de persones del bisbat va participar a Londres en les
jornades mundials de lideratge cristià. Aquestes jornades
foren organitzades per l’Església Holy Trinity Brompton i
aplegaren gent de tot el món i de diferents confessions cristianes. Ponents vinguts d’arreu van acostar els participants
als principis del lideratge, un lideratge molt especial, un lideratge des de l’Amor, ja que el fonament és Jesus mateix i
el principal ingredient és l’Esperit. Es tracta d'una Església
anglicana que organitza unes jornades on aplega més de sis
mil cristians per pregar, formar-se, compartir i que han tingut com a convidat principal al cardenal Luis Tagle.

L’auditori dempeus, la majoria protestants, plorant d’emoció després de la intervenció del cardenal és una de les
imatges que molts es van emportar a casa. Aquestes sis mil
persones foren enviades a tots els punts del món d’on han
vingut, per a anunciar l’evangeli i liderar els canvis de les
seves esglésies a fi que siguin comunitats fraternes i vives,
fetes d’adoradors en esperit i en veritat.
L’evangelització de les nacions, la transformació de la societat, és la visió d’aquesta Església. Ben segur que el Senyor
els ho està concedint.

Catecolònies 2017: les Cròniques de Nàrnia
Les Catecolònies tindran lloc del 9 al 16 de juliol a la casa de colònies de Santa
Maria de Meià, situada a la comarca de la Noguera amb uns espais fantàstics
per a jugar, fer teatre, tallers, pregar i també per a banyar-nos a la piscina i fer
grans excursions.
Enguany descobrirem un nou món extraordinari que s’amaga darrere la porta d’un
armari. Quins personatges hi trobarem? Sembla que és un lloc on fa una mica de
fred; així que no us oblideu d’agafar una bona bufanda! La ruta d’aquest constarà de
quatre dies: del dijous dia 6 al diumenge dia 9 de juliol, en què els nois i noies més
grans es trobaran amb la resta de nens i nenes participants de les Catecolònies.
Per a més informació i inscripcions, aneu a www.catecolonies.com. El termini
de pre-inscripció acaba el dia 31 de maig.
14 de maig del 2017
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Llúcia, Francesc i Jacinta de Fàtima

El centenari de les aparicions de la Mare
de Déu de Fàtima
Josep Maria Montiu de Nuix, prev.
Enguany fa cent anys de les aparicions de la Mare de Déu a Fàtima (Portugal). Foren sis aparicions, de l'any 1917, que tingueren
lloc del dia 13 de maig al 13 d'octubre. La Verge es va aparèixer a
tres nens: Francesc, Jacinta i Llúcia. Les aparicions tingueren un
denominador comú: els demanà que resessin el rosari.

Prometé la salvació a tota persona que abracés la devoció
al Cor Immaculat de Maria.

En la segona aparició, els parlà del Cor de Maria. Els mostrà
el seu Cor puríssim, cor envoltat d'espines, ultratjat pels
pecats. Cor de Maria que vol reparació. Els digué que volia
establir en el món la devoció al Cor Immaculat de Maria.

En la quarta de les seves aparicions a Fàtima els parlà també del més enllà. Els digué: reseu, reseu molt i feu sacrificis
pels pecadors, ja que moltes ànimes van a l'infern per no
tenir qui se sacrifiqui i resi per elles.

En la tercera aparició els parlà del Cor de Maria i del més
enllà. Els va fe veure l'infern, les ànimes condemnades i els
dimonis. Els digué: heu vist l'infern, on van les ànimes dels
Un any abans, l'àngel de la pau s'havia aparegut tres vega- pobres pecadors. També els va anunciar que demanaria la
des als vidents. Els havia demanat que per mitjà d'oracions comunió reparadora dels primers dissabtes i la consagrai sacrificis imploressin la conversió dels pecadors.
ció de Rússia al seu Cor Immaculat. Va assegurar que Rússia es convertiria i que el Papa li consagraria aquesta nació.
Sis aparicions
A més, els féu aquesta consoladora promesa: al final, el meu
En la primera aparició, Maria Santíssima els parlà d'oració, Cor Immaculat triomfarà.
de sacrifici i de conversió dels pecadors. Els vidents, seguint una indicació de la Verge, es comprometeren a accep- Hi ha fets posteriors molt importants que estan molt relacionats
tar sofriments a fi de reparar pels pecats i com a súplica per amb la tercera aparició. En efecte, segons la vident Llúcia, la conla conversió dels pecadors. La Verge acceptà aquest com- sagració del món al Cor Immaculat de Maria, tal com la Verge
promís d'oració i sacrifici. Els demanà que cada dia reses- l'havia demanada, va ser feta pel papa Joan Pau II l'any 1984. A
sin el rosari demanant la pau del món i el final de la guerra. més, segons aquest, el missatge de Fàtima fa entendre fets cabEls consolà assegurant que tots tres anirien al cel.
dals que passaren a l'Est a finals de la dècada dels vuitanta.
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En la cinquena aparició els va anunciar diversos importants prodigis que
tindrien lloc durant la seva sisena
aparició. Entre aquests, el miracle del
sol, prova de la veritat del missatge de
Fàtima.
En la sisena aparició, es va presentar,
de manera molt significativa, com la
Senyora del Rosari. Demanà la construcció d'una capella en honor seu. Es
produí el profetitzat miracle del sol,
prova de la veritat de Fàtima.
Una aparició
L'any 1925, a Pontevedra, la Verge es
tornà a aparèixer a Llúcia, vident de
Fàtima. Aquesta aparició, però, forma
també part del missatge de Fàtima,
contenint una important promesa relativa als primers dissabtes de mes. Li
digué: a tots els qui durant cinc mesos
el primer dissabte es confessin, rebin
la sagrada Comunió, resin el rosari i em
facin companyia durant quinze minuts
meditant els misteris del rosari a fi de
desagreujar-me, els prometo assistir-los en la hora de la mort amb les gràcies necessàries per a la seva salvació.

Conclusió: la veritat de Fàtima
La important visita del papa Francesc a Fàtima, aquest mes de maig,
mostra la vigència, actualitat i gran
importància del missatge de Fàtima.
Sant Joan Pau II ja havia dit que l'Església ha acceptat el missatge de Fàtima perquè aquest conté la veritat
de l'Evangeli.
El missatge de Fàtima exhorta a
prendre's seriosament la vida cristiana. Exhorta, doncs, a ser conscients
de la importància negativa del pecat,
de la necessitat de l'oració i de la penitència, de la importància de la protecció maternal de Maria Santíssima,
de la joiosa realitat del premi etern
per als qui moren bé, de la realitat
del càstig etern per als qui moren en
pecat... Veritats totes aquestes que
es troben claríssimament expressades tant en el Catecisme de l'Església
Catòlica, aprovat pel papa Joan Pau II,
com en el Compendi del Catecisme de
l'Església Catòlica, aprovat pel papa
Benet XVI. Veritats que evidentment
formen part de la perenne doctrina
oficial de l'Església.

El llibre

La vida de Maria.
La mare de Déu,
a la terra
Antoni Pladevall, prev.

Editorial Ignasi Ametlla.
Preu: 10 euros.
Ha aparegut un nou material de
biografia il·lustrada amb activitats. Relat de la vida de Maria,
material pensat per a nois i noies
de 7 a 12 anys.
Aquesta publicació ens pot ser
d'utilitat com a material per a la
catequesi, en el treball a les escoles, grups de joves i com a llibre
de regal.
Maria, Mare de Déu, és un model
a seguir. Ella va tenir un origen
humil i poc conegut. Els evangelistes sant Mateu i sant Lluc
ens la presenten com una noia
senzilla i normal, promesa ja en
casament a un artesà o fuster de
Natzaret de nom Josep.
Maria ens ensenya a estar units a
Jesús i a no oblidar que Déu té un
pla per sobre de totes les coses.
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Glossa

Encara més bones notícies
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El dia 1 de maig vaig celebrar l’eucaristia a Valldaura, la
festa major i aplec de la casa on hi ha ubicada l’escola terapèutica per a adolescents amb dificultats conductuals
i comportaments de risc al municipi d’Olvan. L’any passat
vaig visitar aquest centre i em vaig comprometre a celebrar l’eucaristia de l’aplec d’enguany i el dia de portes
obertes del centre.
Aquesta nova visita a Valldaura em permet: agrair públicament el treball que està fent Amalgama 7, titular del
centre; felicitar-los per la valentia d’obrir un nou centre
a la banda de Tarragona per atendre la demanda creixent
d’aquest recurs terapèutic per a adolescents; alegrar-me
del treball pastoral que des d’aquest curs hem començat
en el centre i compartir-vos la meva esperança que s’ampliarà i aprofundirà en els propers mesos; fer-vos saber
que treballem per aconseguir un espai per a un nou centre ocupacional i terapèutic per als majors de divuit anys
que queden al carrer per manca de família o de recursos
adequats a la seva situació.
Aquesta visita, a més, em permet explicar-vos les passes i les decisions preses després de la crida que vaig
fer a les famílies de la diòcesi a principis de gener:
“Aquestes crides [del Papa] em fan recordar que abans
de Nadal la Generalitat va iniciar una campanya per a
incrementar el nombre de famílies acollidores de menors. [...] No hi ha famílies catòliques de la diòcesi que
us pugueu plantejar aquesta obra de misericòrdia? No
hi ha matrimonis, un dels quals és treballador o educador social, que podria fer de la seva llar una unitat
convivencial d’acció educativa (UCAE)? No hauríem de
pensar com a Església diocesana en crear algun centre
de majors dimensions per sumar més places a la xarxa
actualment existent?

El consell pastoral diocesà va assumir reflexionar sobre
aquesta crida. Va estudiar la complexitat i el cost d’un
CRAE –un centre residencial-. Va valorar que l’administració vol potenciar les unitats de convivència petites i
no pas els grans centres residencials per motius educatius i, segurament també, econòmics. Es va descartar crear un CRAE a la diòcesi.
Vàrem analitzar, també, perquè hi ha pocs UCAE -matrimonis o famílies que acullin infants o adolescents amb
necessitats educatives especials, malalties cròniques i/o
trastorns de conducta, i grups de germans-. Una de les dificultats és que sovint els matrimonis disposats a aquesta acollida més especialitzada no tenen un pis o una casa
suficientment gran. Aquí vàrem veure que la diòcesi pot
secundar el naixement d’UCAEs oferint, a aquells matrimonis interessats i amb possibilitats de canviar de domicili, alguna de les nostres rectories.
Com sempre, dono a conèixer aquesta iniciativa perquè
arribi a possibles interessats, perquè molts en fem pregària, perquè, si s’esdevé, la comunitat parroquial se n’alegri i els aculli i perquè tots els fidels sensibles a aquestes
necessitats ens ajudeu econòmicament a fer-ho possible.
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