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Els Reis
Aquesta nit han passat
i han posat la mà als balcons...
Els somnis dels infantons
han granat.
Cap a Orient se’n van tornant
a llur reialme confús,
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a regnar-hi tot pensant
en Jesús.
Heu sentit avui el cor
matinejador dels nens?
¿Heu sentit el rastre d’or,
mirra, encens?
Joan Maragall

L'adoració dels Mags, de Tintoretto

2 —bona nova

«Quan va néixer Jesús a Bet-Lèhem de
Judea... vingueren d'Orient uns mags»
L'Epifania del Senyor
Lectura del llibre d’Isaïes
Alça’t radiant, Jerusalem, que arriba la teva llum i sobre
teu clareja com l’alba la glòria del Senyor. Mentre les tenebres embolcallen la terra, i fosques nuvolades cobreixen
les nacions, sobre teu clareja el Senyor i apareix la seva
glòria. Els pobles s’acosten a la teva llum, els reis busquen
la claror de la teva albada. Alça els ulls i mira al teu entorn:
tots aquests s’apleguen per venir cap a tu; porten de lluny
els teus fills, duen als braços les teves filles. Tota radiant i
meravellada veuràs amb el cor eixamplat com aboquen damunt teu els tresors del mar i porten a casa teva la riquesa
de les nacions. Et cobriran onades de camells, dromedaris
de Madian i d’Efà; tots vénen de Sabà portant or i encens i
cantant la grandesa del Senyor.
(60,1-6)
Salm responsorial
Tots els pobles, Senyor, us faran homenatge.
(Salm 71)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes
Germans, segurament heu sentit dir que Déu m’ha confiat
la missió de comunicar-vos la seva gràcia: per una revelació he conegut el misteri secret, que els homes no havien
conegut en les generacions passades tal com ara Déu l’ha
revelat per l’Esperit als sants apòstols de Crist i als profetes. El secret és aquest: que des d’ara, per l’evangeli, tots
els pobles, en Jesucrist, tenen part en la mateixa herència,
formen un mateix cos i comparteixen la mateixa promesa.
(3,2-3a.5-6)
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
Quan va néixer Jesús a Bet-Lèhem de Judea, en temps del
rei Herodes, vingueren d’Orient uns mags i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: «On és el rei dels jueus que acaba de
néixer? Hem vist com s’aixecava la seva estrella i venim a
presentar-li el nostre homenatge.» El rei Herodes i tota la
ciutat de Jerusalem s’inquietaren en sentir aquestes noves.
Herodes convocà tots els grans sacerdots amb els lletrats
del poble i els preguntava on havia de néixer el Messies.
Ells respongueren: «A Bet-Lèhem de Judea. Així ho escriu
el profeta: “Bet-Lèhem, terra de Judà, no ets de cap maneFulldiocesà

ra la més petita entre les famílies de Judà, perquè de tu
sortirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble”.»
Llavors Herodes cridà secretament els mags i s’informà
ben bé del moment en què s’havia aparegut l’estrella. Després els encaminà a Bet-Lèhem amb aquesta recomanació:
«Aneu, busqueu-lo ben bé, aquest nen, i quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber, que jo també vull presentar-li el meu
homenatge.» Sortint de l’audiència del rei, es posaren en
camí. Llavors s’adonaren que l’estrella que havien vist aixecar-se anava davant d’ells fins que s’aturà sobre el lloc
on hi havia el nen. La seva alegria en veure allà l’estrella va
ser immensa. Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen
amb Maria, la seva mare i, prostrats a terra, li prestaren
el seu homenatge. Van obrir llavors les seves arquetes per
oferir-li presents: or, encens i mirra. Després, advertits en
un somni que no anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren al seu país per un altre camí.
(2,1-12)

«Entraren tot seguit
a la casa, veieren
el nen amb Maria,
la seva mare, i,
prostrats a terra,
li prestaren el seu
homenatge»
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Agenda

Viure inquiets

Lit. hores: Setmana II

Jean Hakolimana, prev.
El que més crida l’atenció en el relat dels mags és llur actitud. De lluny estant, a
través d’una estrella, creuen haver detectat el senyal d’un esdeveniment sense
precedents i es posen en camí. Vol dir que vivien en una gran expectació. Aquesta actitud d’espera és potser la menys present entre nosaltres els creients. Vivim tranquils, en part perquè aprofitem les inquietuds i respostes dels qui ens
han precedit en aquest camí. Per als espais de resposta encara van fent: missa,
celebracions dels sagraments, etc.; és a dir, aquells signes en el quals fem una
trobada directa amb Déu. En canvi, aquells espais per a desvetllar preguntes i
inquietuds, tals com recessos, cursos de formació permanent, van perdent protagonisme. El fet és que, quan no hi ha preguntes, les respostes es tornen poc
rellevants. Sense inquietuds, l'esperança es torna una mera rutina sense més.
En part, som creients en la mesura en què vivim inquiets.
Segons el teòleg P. Tillich, la gran tragèdia de l’home modern és haver perdut la
dimensió de profunditat. Ja no és capaç de preguntar-se d’on ve i on va, què fa i
ha de fer de si mateix en aquest breu lapse de temps entre el seu naixement i la
seva mort. Les generacions actuals no tenen el coratge de plantejar-se aquestes
qüestions amb la serietat i fondària amb què ho han fet les generacions passades.
Prefereixen continuar caminant a les fosques. I nosaltres creients correm el mateix risc. Per això, en aquests temps, hem de tornar a recordar que ser creient és,
primer de tot, preguntar-nos apassionadament pel sentit de la nostra vida i estar
oberts a una resposta. Sense preguntes, les respostes de la fe cauen en el buit.

8 dimarts
—Sant Apol·linar
—Sant Severí
1Jn 4,7-10/Salm 71/Mc 6,34-44
9 dimecres
—Sant Eulogi de Còrdova
—Sant Marcel·lí
1Jn 4,11-18/Salm 71/Mc 6,45-52
10 dijous
—Sant Pere Ursèol
—Sant Agató
—Sant Gregori de Nisa
La trobada de Jesús en el Temple
1Jn 4,19-5,4/Salm 71/Lc 4,14-22a
11 divendres
—Sant Higini
—Beata Anna Maria Janer
1Jn 5,5-13/Salm 147/Lc 5,12-16

La imatge

Uns Mags, que llegien els estels,
viatgen travessant deserts; segueixen l’estrella del Rei dels jueus.
Només una etapa darrera i arribaran al poble de David. La mirada
de la fe els fa reconèixer el Nen; I
li lliuren els presents que portaven.
Tornaran a casa per un altre camí.
L’itinerari de qualsevol creient: fan
grup, cerquen, reconeixen i se’n tornen cap a casa amb passes diferents.
Adoració dels Reis d’Orient (1981). Camil Bofill
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7 dilluns
—Sant Ramon de Penyafort
1Jn 3,22-4,6/Salm 2/Mt 4,1217.23-25

12 dissabte
—Sant Arcadi
—Sant Nazari
—Santa Tatiana
—Sant Elred
1Jn 5,14-21/Salm 149/Jn 3,22-30
13 El Baptisme del Senyor / Cicle C
—Sant Hilari de Poitiers
—Santa Verònica de Benasco
—Acaba el temps de Nadal
Is 40, 1-5. 9-11/Salm 103/Tt 2,1114; 3,4-7/Lc 3,15-16.21-22
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Mites i realitat de l’eutanàsia
Projecte Raquel i Parròquia de Súria
El dia 15 de desembre, al Centre Parroquial de Súria, va tenir
lloc la conferència «Mites i realitat de l’eutanàsia», a càrrec
de la Dra. Montse Esquerda Aresté, organitzada pel Projecte
Raquel del bisbat de Solsona. La conferenciant és metgessa
pediatra de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Lleida, psicòloga,
membre del Grup d’Acompanyament del Dol, directora general
de l’Institut Borja de Bioètica (Universitat Ramon Llull), professora de l’IREL i delegada de la Pastoral de la Salut de Lleida.
La conferència va tenir tres parts: una primera part, que va

introduir el tema, sobre la malaltia i la mort en la societat
actual; una segona sobre què diu el Magisteri de l’Església,
i, finalment, en l’última part va fer referència als termes
mèdics que moltes vegades s’utilitzen erròniament, la qual
cosa va servir per a aclarir molts dubtes.
Després es va generar un debat molt viu per part dels assistents. Tots van estar molt agraïts a la Dra. Esquerda
per les seves paraules senzilles en una temàtica tan actual i alhora tan complexa.

Activitats de Mans Unides de Berga
Durant els dies previs a les festes de Nadal, Mans Unides de Berga va gaudir d'una
intensa activitat. Després del magnífic concert del Grup Vocal V9 a l’església de
Sant Joan, el 6 de desembre, Mans Unides va ser present a la Fira del Joc i de Nadal, comptant amb la col·laboració del grup juvenil parroquial Punt i Seguit.
A més, durant tot el mes de desembre i fins a principis de gener, el grup tingué
una botiga solidària al carrer Major, on es varen poder trobar regals idonis per a
aquestes festes: bufandes, gorros, guants, bijuteria, joguines, complements per
a la llar, etc. Tots els donatius que s'han rebut a canvi dels productes han estat
destinats a finançar els projectes de Mans Unides. Aquesta botiga solidària fa
anys que s’organitza i les integrants del grup la valoren positivament.
Informa: M. Coll / Fotos: Mans Unides de Berga
Fulldiocesà
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Route to God per a joves, a Solsona
Delegació de Joventut
El dissabte dia 15 de desembre una vintena de joves es van interès, fruit de l’atracció del tema, la desinformació real,
reunir per realitzar un nou Route to God. En aquesta ocasió, l’experiència pròpia dels joves, etc.
la trobada va ser a Solsona i va girar sobre el tema de les
pràctiques esotèriques.
Tot seguit es va aprofitar l’ocasió per a parlar sobre les
pròximes activitats de la Delegació de Joventut i per a
La formació va anar a càrrec de Mn. Lluís Ruiz, el qual va tractar sobre com els joves estan actuant davant el repte
parlar sobre l’origen d’algunes d’aquestes pràctiques, com mensual que se’ls planteja en cada una de les trobades
són el Ioga, el Reiki o la Ouija, explicant que són pràctiques de Route to God. El grup van celebrar la missa a la caarrelades en altres religions fora del cristianisme o que in- pella del Santíssim de la parròquia de Solsona i després
voquen forces o esperits ocults. El tema va donar lloc a mol- va acabar compartint com sempre el sopar i alguns jocs i
tes preguntes per part dels joves assistents i es va crear un dinàmiques.

Curs «Nova Vida» de l'EESA Solsona
Recordem que del 18 al 20 de gener de l'any 2019, al Seminari de Solsona, hi ha
una altra edició del curs «Nova Vida», un curs que té com a objectiu experimentar la salvació de Déu a través d’un trobament personal amb Jesús ressuscitat i
una nova efusió de l’Esperit Sant.
El curs va adreçat a tothom, però especialment a catequistes, educadors, membres de grups d’iniciatives evangelitzadores, delegats diocesans, membres de
delegacions, monitors... La quantitat a aportar per persona és de 97 € / habitació individual o bé 92 € / habitació doble (el preu inclou la pensió completa
i l’ús de materials; cal portar Bíblia, llibreta i bolígraf). Si hi estàs interessat o
interessada, has de fer efectiu el pagament del curs al número de compte de «la
Caixa» ES89 2100 3343 5322 0004 2786 (indicant nom i cognoms, com també
«curs Nova Vida»). El termini d’inscripcions acaba el dia 11 de gener.
Places limitades. + informació: eesasolsona@bisbatsolsona.cat o bé tel. 629 428 683.
6 de gener del 2019
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Intencions de pregària del Sant Pare per
a l'any 2019
Confiades a la xarxa mundial d'oració (Apostolat de l'Oració)
Gener. Pels joves, especialment els d'Amèrica Llatina, per- Setembre. Perquè els polítics, els científics i els economisquè, seguint l'exemple de Maria, responguin a la crida del tes treballin junts per la protecció dels mars i els oceans.
Senyor per a comunicar l'alegria de l'Evangeli al món.
Octubre. Perquè el buf de l'Esperit Sant susciti una nova
Febrer. Per l'acolliment generós de les víctimes del tràfic primavera missionera en l'Església.
de persones, de la prostitució forçada i de la violència.
Novembre. Perquè en el Pròxim Orient, on els diferents comMarç. Per les comunitats cristianes, especialment aquelles ponents religiosos comparteixen el mateix espai de vida, neique són perseguides, perquè sentin la proximitat de Crist i xi un esperit de diàleg, de trobada i de reconciliació.
perquè els seus drets siguin reconeguts.
Desembre. Perquè tots els països decideixin prendre les meAbril. Pels metges i el personal humanitari presents en zones de sures necessàries per a fer que el futur dels més joves sigui
guerra, que arrisquen la seva pròpia vida per salvar la dels altres. una prioritat, especialment el d'aquells que més sofreixen.
Maig. Perquè, a través del compromís dels seus membres,
l'Església a l'Àfrica sigui un ferment d'unitat entre els pobles, un signe d'esperança per a aquest continent.
Juny. Pels sacerdots, perquè, amb la sobrietat i la humilitat
de les seves vides, es comprometin en una solidaritat activa envers els més pobres.
Juliol. Perquè tots aquells que administren la justícia actuïn amb integritat i perquè la injustícia que travessa el món
no tingui l'última paraula.
Agost. Perquè les famílies, gràcies a una vida d'oració i d'amor,
es tornin cada vegada més «laboratoris d’humanització».
Fulldiocesà

Festes mòbils del 2019:
Dimecres de Cendra: 6 de març
Diumenge de Rams: 1 d’abril
Pasqua de Resurrecció: 21 d’abril
Ascensió del Senyor: 2 de juny
Pasqua de Pentecosta: 9 de juny
Corpus Christi: 23 de juny
Sagrat Cor de Jesús: 27 de juny
Cor de Maria: 28 de juny
1r. Diumenge d’Advent: 1 de desembre

L’article

La Dita

L'Epifania i l'adoració dels tres
Reis Mags d'Orient

«Fer el petó de
Judes»

C.R.

Sebastià Codina, prev.

Amb el relat de l'adoració dels tres
Reis Mags d'Orient, celebrem la
festa de la Epifania, mot que prové del grec i significa 'revelació'.
Assenyala la manifestació de la
glòria de Déu, és a dir, que «Déu es
dóna a conèixer».
De fet, l'adoració dels Reis Mags no
és l'única epifania; també trobem
epifanies al llarg dels relats neotestamentaris, com el Baptisme de
Jesús, especialment en l'Evangeli de
Marc, i les noces de Canà, en l'Evangeli de Joan, totes dues vinculades a
l'inici de la vida pública de Jesús.
Recordar aquests personatges (Melcior, Gaspar i Baltasar) és prendre
consciència de qui és l'Infant al qual dediquem aquests dies de festa. Tot
i que l'Evangeli parla de «mags», no cal entendre-ho com a companys de
Harry Potter, sinó com a savis o sacerdots. De fet, les escriptures tampoc
no diuen que siguin tres. Abans del segle III dC es pensava que fins i tot
podien ser dotze. És a partir del segle IV que apareixen gràficament representats als mosaics de Sant'Apollinare Nuovo (Ravenna, Itàlia) tres «reis»
mags. Sembla que el tema de la reialesa és posterior, i encara més tard,
ja cap al segle XIV, s'associa cada rei mag a una raça: Melcior representant els europeus, Gaspar els orientals i Baltasar els africans. L'associació
amb una festivitat per a infants, a semblança del que era Sant Nicolau als
altres països europeus, s'esdevingué a finals del segle XIX a Espanya i la
primera cavalcada de Ses Majestats està documentada en 1866 a Alcoi. La
segona s'esdevingué a Igualada.
Més enllà de les consideracions històrico-crítiques, els Reis Mags representen la «catolicitat» o universalitat de la proposta de salvació. En paraules modernes, aquests tres personatges entranyables ens parlen de
la inculturació de l'Evangeli. Les seves restes es veneren a la catedral de
Colònia (Alemanya).
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Fer el petó de Judes... (petonejar
per compromís i per quedar bé;
traïdoria).
Passar les de Caín... (contratemps;
després del crim, les va passar
negres).
Dir amén... (no portar la contrària;
dir sí a tot).
En un dir Jesús...(en un tres i no res).
Deixat de la mà de Déu... (abandonat de tothom).
Tenir un àngel... (estar de sort;
encertar-la; tenir un atractiu
especial).
Sembla la Torre de Babel... ( no
entendre’s, garbuix d’opinions).
Ser el dit de Déu... (saber-ne molt;
ser un home de Déu).
Asseure’s a la dreta... (ocupar un
lloc preferent).
Triar el blat de la cugula... (separar el bé del ma!).

Glossa

Recomanacions per a la carta dels Reis
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Arribem a una de les festes més entranyables de l’any, la
nit de Reis. Permeteu-me fer una recomanació personal
per a aquells que feu la carta a última hora i recomanar-vos algunes publicacions que s’han presentat enguany a la diòcesi.

anar a para enigmàticament a la Parròquia de Su, on va ser
trobat l’any 1878, com a llibre d’ensenyament del rector
als infants d’aquella parròquia. Ramon Riu el creia perdut
l’any 1895 i no va ser redesecobert fins l’any 1898 a la sala
del campanar, avui una de les sales del Museu Diocesà.

La primera, el llibre “El Bisbe de Solsona Rafel Lasala i
Locela i l’historiador Domènec Costa i Bafarull. Presència il·lustrada valenciana a Catalunya” obra de Ramon
Planes Albets i que recull també el manuscrit obra de Domenec Costa i Bafarull “Breve historia y sencilla narración de la vida exemplar y muerte edificante del Il·lmo y
Rmo Señor Don Fr. Rafel Lasala y Locela...”. Aquest volum
és una edició excepcional perquè després de 225 anys
aquest manuscrit pot veure definitivament la llum.

Una segona recomanació és el llibre “El Beat Ferran Saperas i Aluja, CFM. Màrtir de la Castedat –Devoció i pregària de les parròquies de Tàrrega i d’Alió-“, escrit pel diaca i historiador, Joan Novell i Balagueró, al complir-se
exactament l’any de la beatificació. El llibre, dividit en
cinc apartats, inclou: la vida virtuosa del beat Saperas
en la joventut; la gran devoció d’un grup de targarins des
dels primers moments; el treball continuat i constant de
la Comissió Pro-Causa Germà Saperas; la beatificació i
construcció de la capella i la festa litúrgica del beat.

Aquesta edició es va gestar en el III centenari del naixement del bisbe Lasala, una ocasió que l’Església de Solsona
no podia desaprofitar. La nostra diòcesi, malgrat ser una
de les més joves de Catalunya, compta en el seu episcopologi amb un seguit de grans bisbes que han estat claus per
entendre la història del nostre país. És també una manera
més de celebrar els 425 anys de la creació de l’Església de
Solsona. La publicació d’aquesta obra serà l’inici d’un treball per estudiar de forma sistemàtica la resta de bisbes
de la diòcesi que han de seguir l’episcopologi publicat per
Costa Bafarull a la “Ciudad de Solsona y su Iglesia”.
Un altre motiu d’aquesta publicació, i potser el més entranyable, és que el llibre i el manuscrit que avui publiquem
és una obra de resistència. Ho dic sovint, la nostra diòcesi
de Solsona és una diòcesi de resistència al llarg dels segles
per diversos motius. Gairebé podríem dir que aquesta obra
hagi arribat fins als nostres dies ha estat tot un “Miracle”.
El manuscrit publicat per Costa Bafarull l’any 1793 va

No puc oblidar, però, altres publicacions presentades i
que parlen de la incessant vida eclesial de la nostra diòcesi i les seves parròquies. Com per exemple, “El Rectorologi de la Parròquia de Verdú” obra de Francesc Rodríguez Bernal. O el llibre “Capellans erudits. Eclesiàstics al
capdavant de l'acció patrimonial, museística i de recerca
historicoartística a Catalunya al segle XX”, publicat pel
nostre Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.
Tots aquests llibres els podreu trobar, properament, a
les vostres parròquies de referència o directament posant-vos en contacte amb el Bisbat. Aquests llibres són
un excel·lent regal per conèixer-nos com a Església. No
oblidem les paraules de l’escriptor francès André Maurois “La lectura d’un bon llibre és un diàleg incessant
en què el llibre parla i l’ànima contesta”. Que la lectura
d’aquestes obres ens susciti aquest diàleg incessant entre el llibre i l’ànima.
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