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Duplica la teva solidaritat a través de la X
Davant la declaració anual de la renda, Càritas ha iniciat de
nou una campanya informativa amb el lema «Algunes persones no donen res. Unes altres només la meitat. MILLOR 2».
L'objectiu de la campanya és conscienciar de la importància
de marcar les dues creuetes en la declaració, tant l'assignació
a favor de l'Església catòlica com l'assignació a favor d'altres
finalitats d'interès social. Es tracta d'un gest senzill, amb el
qual, sense cap cost afegit, cada ciutadà pot duplicar la seva
solidaritat a favor de les persones més vulnerables.
Càritas es beneficia de l'import aportat pels declarants a
través de les dues opcions que ofereix l'Agència Tributària.
Com a entitat del tercer sector d'acció social, són molts els
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projectes socials de Càritas per a persones en dificultat social que reben fons a través de la casella de «fins socials».
Alhora, com a confederació oficial de les entitats d'acció
caritativa i social de l'Església catòlica, Càritas rep també
suport financer de les aportacions de l'IRPF procedents de
la casella destinada a l'Església catòlica.
Gràcies a aquesta íntima col·laboració, Càritas sosté bona
part de la seva densa xarxa de centres i serveis que funcionen a través de les parròquies i diòcesis.
Per tal d'impulsar aquesta campanya informativa, s'han
distribuït a tots els grups de Càritas i a les parròquies del
nostre bisbat cartells i díptics informatius.
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«Perquè m'has vist has cregut? Feliços
els qui creuran sense haver vist»
Diumenge II de Pasqua / Cicle C
Lectura dels Fets dels Apòstols
Els apòstols obraven molts miracles i prodigis entre el poble. Tots es reunien unànimement en el pòrtic de Salomó.
Ningú dels altres no gosava anar amb ells, encara que el poble en feia grans elogis. Cada vegada se’ls afegien més homes i dones que es convertien a la fe en el Senyor. Fins pels
carrers la gent treia els malalts i els deixava allà amb les
lliteres perquè, quan Pere arribava, almenys la seva ombra
en toqués algun. També acudia molta gent de les poblacions veïnes de Jerusalem portant malalts i persones molestades per esperits malignes, i tots recobraven la salut.
(5,12-16)
Salm responsorial
Enaltiu el Senyor: Que n’és, de bo,
perdura eternament el seu amor.
(Salm 117)
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan
Jo, Joan, germà vostre, que junt amb vosaltres comparteixo
en Jesús les penes, la paciència i la reialesa, vaig ser deportat a l’illa de Patmos per haver predicat la paraula de Déu i
haver donat testimoni de Jesús. El dia del Senyor l’Esperit
s’apoderà de mi, i vaig sentir darrere meu un gran crit, com
un toc de corn que deia: «Escriu en uns fulls això que veus i
envia-ho a les set comunitats.» Vaig girar-me per veure de
qui venia la veu que em parlava, i vaig veure set lampadaris d’or, i enmig dels lampadaris algú que semblava un fill
d’home, vestit amb una túnica llarga fins els peus i cenyit a
l’alçada del pit amb un cenyidor d’or. En veure’l vaig caure
com mort als seus peus. Ell posà sobre meu la mà dreta i em
digué: «No tinguis por. Jo sóc el primer i el darrer. Sóc el qui
viu: Jo que era mort, ara visc per sempre més i tinc les claus
de la mort i del seu reialme. Escriu, doncs, tot el que vegis,
la situació present i la que vindrà després.»
(1,9-11a.12-13.17-19)
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a
casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els
ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de
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veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el
Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant.
A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran
perdonats, però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.» Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres. Ells li digueren: «Hem vist el
Senyor.» Ell els contestà: «Si no li veig a les mans la marca
dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà
dins el costat, no m’ho creuré pas.» Vuit dies més tard els
deixebles eren a casa altra vegada, i Tomàs també hi era.
Estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i els
digué: «Pau a vosaltres.» Després digué a Tomàs: «Porta el
dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el
costat.» No siguis tan incrèdul. Sigues creient.» Tomàs li
respongué: «Senyor meu i Déu meu!» Jesús li diu: «Perquè
m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver
vist.» Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres
miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que
heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús
és el Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tingueu vida
en el seu nom.
(20,19-31)

«Jo, que era mort,
ara visc per sempre
més i tinc les claus
de la mort i del seu
reialme»
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Agenda

Veure per creure

Lit. hores: Setmana II

Jean Hakolimana, prev.
El dubte forma part de la naturalesa humana. A pesar de la nostra fragilitat envers tota mena de manipulacions, guardem un racó saludable de dubte. És que
sense aquest mitjà seríem més vulnerables a les incerteses i falses veritats que
acompanyen la nostra vida. Així s’entén sense dificultat la reacció de Tomàs
quan els altres deixebles li comuniquen que, en absència d'ell, han tingut una
experiència del Senyor ressuscitat. La seva resposta és clara: «Si no ho veig ... no
ho crec.» La seva actitud és comprensible. Tomàs no diu que els seus companys
menteixin. Només afirma que amb el seu testimoni no en té prou per adherir-se
a la fe d'ells. Ell necessita fer la seva pròpia experiència. Sortosament, quan
Jesús es presenta vuit dies després, no li fa cap retret. Entén l’honestedat dels
seus dubtes i l’ajuda a superar-los.
Els deixebles, igual que qualsevol de nosaltres, van necessitar un llarg camí per a
incorporar a la seva ment la realitat del Ressuscitat. Les comunitats cristianes haurien de ser un espai de diàleg on poguéssim compartir honestament els dubtes, els
interrogants i recerques dels creients d’avui, sense vetos ni conviccions forçades
o de cosmètica. És en aquest procés on neix l’experiència d’un contacte personal
amb Crist en el fons de la pròpia consciència. «Un dia els cristians descobrirem que
molts dels nostres dubtes, viscuts de manera sana, sense perdre el contacte amb
Jesús i la comunitat, ens poden rescatar d’una fe superficial que s’acontenta amb
repetir fórmules, per a estimular-nos a créixer en amor i en confiança envers Jesús,
aquest Misteri de Déu encarnat que constitueix el nucli de la nostra fe» (Pagola).

La imatge

«Feliços els qui creuran sense haver
vist.» Venim a l’assemblea dominical
a trobar-nos amb el Senyor; donem
gràcies per l’amor del Pare; agraïm
el do de l’Esperit per a gaudir de la
vida divina. Compartim la fe amb els
germans creients i ens esforcem per
donar un testimoniatge adient.
Tot el que veiem són sagraments, signes de l’acció del Senyor. Hi creiem
malgrat no haver-lo vist. Al·leluia!
La incredulitat de sant Tomàs (1613-15).
Rubens
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29 dilluns
—Santa Caterina de Siena
—Sant Robert
1Jn 1,5/Salm 102/Mt 11,25-30
30 dimarts
—Sant Pius V
—Sant Amador
—Sant Josep Benet Cottolengo
Ac 4,32-37/Salm 92/Jn 3,7b-15
1 dimecres
—Sant Josep Obrer
—Sant Jeremies
—Sant Aniol
Comença maig, mes de Maria
Ac 5,17-26/Salm 33/Jn 3,16-21 o
bé Mt 13,54-48
2 dijous
La Mare de Déu d’Araceli
—Sant Atanasi
—Sant Fèlix
Ac 5,27-32/Salm 33/Jn 3,31-36
3 divendres
—Sant Felip i Jaume el menor.
Onom. de Creu
1 Co 15,1-8/Salm 18/Jn 14,6-14
4 dissabte
—Sant Silvà
Ac 6,1-7/Salm 32/Jn 6,16-21
5 diumenge III de Pasqua / Cicle C
—Santa Irene
Beat Salvi Huix
Ac 5,27b-32. 40b-41/Salm 29/Ap
5,11-14/Jn 21,1-19
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Unes tres mil persones a la Processó
dels Dolors de Bellpuig
Josep Castellà
La parròquia de Bellpuig va celebrar la Magna Processó de
la Mare de Déu dels Dolors, organitzada per la Venerable
Congregació dels Dolors. Uns tres mil devots, entre gent de
la vila i d’altres comarques catalanes, assistiren la nit del
divendres dia 12 a aquesta manifestació pietosa de fa tres
segles. La Processó dels Dolors es desenvolupà en un ambient de profund silenci, al llarg de quasi dues hores, amb els
sis passos precedits pels històrics Armats i la figura de la
Mare de Déu dels Dolors. En aquesta edició hi col·laboraren
els Armats de la Selva del Camp (Tarragona).

La Processó dels Dolors fou presidida pel bisbe auxiliar de
Barcelona, Mons. Sergi Gordo, juntament amb el rector de
Bellpuig, Mn. Abel Trulls, i altres mossens del bisbat, autoritats locals i religiosos mercedaris de Sant Ramon. El mateix divendres, a les dotze del migdia, a l’església de Sant
Nicolau de Bellpuig s’oficià una solemne missa concelebrada, presidida per Mons. Sergi Gordo, acompanyat de Mn.
Abel Trulls i altres sacerdots. El Cor Parroquial i l’Orfeó Joventut de Bellpuig foren els encarregats dels cants.
Notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat

Nou local de Càritas parroquial de Navàs
El dia 12 d’abril Càritas Parroquial de Navàs va fer una jornada de portes obertes
al nou local. El trasllat s’ha produït després de la venda per part de la parròquia de
l’antic local de Sant Genís a l’ajuntament. L’acte va començar amb la benedicció
per part del rector, Mn. Antoni Quesada, i seguidament van dir unes paraules l’alcalde de Navàs, Jaume Casals, el director de Càritas Parroquial de Navàs, Gonçal
Garcia, i finalment Joan Elias, director de Càritas Diocesana de Solsona. Posteriorment voluntaris, col·laboradors i participants de Càritas, juntament amb els
veïns del poble, van poder veure el nou local i compartir un berenar. El nou local
està situat al c/ de l’Església, núm. 6 baixos i compta amb un espai per a la nova botiga de roba i articles de segona mà, una sala on es faran les reunions, les classes
de llengua i els tallers de costura, el cosidor on les voluntàries confeccionen els
articles per a les tómboles i les fires i diverses sales per al material.
Informa: Càritas Parroquial de Navàs
Fulldiocesà
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Cicle de conferències «Divendres de
Pensament» del Museu de Solsona
El dia 5 d’abril es va dur a terme la darrera conferència
del cinquè cicle Divendres de Pensament al Museu de
Solsona. Al llarg de quatre divendres prop de tres-centes
persones van assisitir-hi per conèixer el barroc des de
diferents punts de vista: el territori, la poesia, el folklore
i l’art. Cal destacar que el públic augmenta any rere any
consolidant el cicle.

i Carles Freixes, que van endinsar el públic en detalls històrics i artístics dels improperis de Solsona; Dolors Miquel,
que va posar veu a la reinterpretació contemporània de la
poesia del barroc; i Perejaume, amb la projecció de «La maniobra de Perejaume», una mirada a l’exposició que l’artista
va fer al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

El museu tanca un nou cicle de Divendres de Pensament
Els ponents de les conferències foren: Joan Bosch i Fran- molt satisfet amb el resultat. Aquest cicle no seria possible
cesc Miralpeix, que van fer una esplèndida visita guiada sense l’esforç, bon fer i perseverança de Raül Garrigasait i
virtual que va animar els assistents a conèixer el patri- de Víctor Pérez, coordinadors del projecte.
moni; Jaume Cuadrench, acompanyat per Albert Fontelles
Notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat

52è Pelegrinatge a Lourdes amb malalts i pelegrins
Del 8 al 12 de juny de 2019 tindrà lloc el 52è Pelegrinatge a Lourdes de França
amb malalts i pelegrins, enguany presidit pel bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell. Amb el lema «Feliços vosaltres, els pobres...» s'inaugura l'any de la Bernadeta,
un any jubilar recordant els 175 anys del seu naixement i els 140 de la seva mort.
A Lourdes els més importants són els malalts, aquests dies de pelegrinatge són
pensats especialment per a ells. Perquè tot funcioni es necessiten voluntaris.
Aquests voluntaris són l'ànima de l'hospitalitat, ja que sense la seva tasca, ni el
pelegrinatge ni la resta d'activitats que es fan no serien possibles. Sempre es
necessiten més voluntaris, sobretot gent jove i de mitjana edat.
Per a més informació: www.bisbatsolsona.cat (apartat agenda) o bé a les vostres
parròquies. El termini d'inscripcions acaba el 8 de maig del 2019.
28 d’abril del 2019
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El Via Lucis o camí de la llum,
una devoció pasqual
Redacció
Els esdeveniments del viacrucis (del llatí «Via Crucis», camí
de la creu) conclouen en un sepulcre i deixen potser en el
nostre interior una imatge de fracàs. Però aquest no és el
final. Jesús amb la seva resurrecció triomfa sobre el pecat
i sobre la mort.
L'estiu de 1988, el P. Sabino Palumbieri, professor d'antropologia a la Universitat Salesiana de Roma, va proposar la creació d'un nou conjunt d'estacions, centrat en la
resurrecció i els esdeveniments posteriors, a fi de posar
l'accent en allò positiu, l'esperança de la història cristiana. La primera gran celebració pública d'aquesta devoció
va ser en 1990.
Pel desembre del 2001, la Santa Seu va promulgar un Directori sobre la Pietat Popular i la Litúrgia, que va elogiar
el «Via Lucis» amb les següents paraules:
«Un piadós exercici anomenat Via Lucis s'ha desenvolupat
i estès en moltes regions en els darrers anys. Seguint el
model del viacrucis, els fidels mediten sobre les diverses
aparicions de Jesús (de la seva Resurrecció a la seva Ascensió), en les quals mostra la seva glòria als deixebles que
esperaven la vinguda de l'Esperit Sant (cf. Jn 14,26; 16,1315; Lc 24,49), l'enfortiment de la seva fe, amb vista a la finalització del seu ensenyament sobre el Regne i a definir
amb major precisió l'estructura sacramental i jeràrquica
de l'Església.
»A través del Via Lucis, els fidels recorden l'esdeveniment
central de la fe (la resurrecció de Crist) i el seu discipulat
en virtut del baptisme, el sagrament pasqual pel qual han
passat de les tenebres del pecat a la brillant lluminositat de
la llum de la gràcia (cf. Col 1,13; Ef 5,8).»

El Via Lucis és el camí de la llum, del goig i l'alegria viscuts
amb Crist i gràcies a Crist ressuscitat. És viure amb els deixebles la seva alegria desbordant que sap contagiar-nos
a tots, deixant-nos il·luminar amb la presència i acció de
Crist ressuscitat que viu ja per sempre entre nosaltres.

Durant segles, el viacrucis ha involucrat els fidels en la Set- Avui us en proposem un exemple, seguint els textos bíblics.
mana Santa, sobretot en la Passió, i ha ajudat a fixar-ne els
aspectes més importants en la seva ment. Anàlogament, el Primera estació:
Via Lucis, quan se celebra amb fidelitat al text evangèlic, Crist ha ressuscitat (Mt 28,1-7)
pot transmetre eficaçment als fidels la comprensió del segon moment de l'esdeveniment pasqual, és a dir, la resur- Segona estació:
recció del Senyor.
El sepulcre buit (Mt 28,8-10)
Fulldiocesà
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Tercera estació:
La trobada amb Maria Magdalena
(Jn 20,10-18)

Novena estació:
Jesús s'apareix al mar de Tiberíades
(Jn 21,1-12)

Quarta estació:
Jesús s'apareix a Emaús (Lc 24,10-30)

Desena estació:
Sant Pere reitera el seu amor
a Jesús (Jn 21,15-19)

Cinquena estació:
Reconeixen Jesús en partir el pa
(Lc 24,30-35)

El «Regina coeli»
del temps de
Pasqua
Redacció

Onzena estació:
Jesús ressuscitat envia els deixebles
(Mt 28,19-20)

Sisena estació:
Jesús s'apareix als deixebles a
Jerusalem (Lc 24,36-40)

Dotzena estació:
L'Ascensió del Senyor (Lc 24,50-53)

Setena estació:
Jesús dóna la seva pau i el poder
de perdonar pecats (Jn 20,19-23)

Tretzena estació:
Maria i els deixebles esperen
l'Esperit Sant (Ac 1,12-14)

Vuitena estació:
Jesús reforça la fe de Tomàs
(Jn 20,24-29)

Catorzena estació:
La Pentecosta
(Ac 2,1-13)

El «Regina coeli» (en català, Reina
del cel) és una oració en honor de
la Verge Maria a tall de felicitació
per la resurrecció del seu fill Jesucrist que se sol resar a les dotze
del migdia (i, si es vol, al matí i al
vespre) durant el temps pasqual.
Reina del cel, alegreu-vos, al·leluia;
perquè aquell que meresquéreu
portar, al·leluia,
ha ressuscitat tal com digué,
al·leluia.
Pregueu Déu per nosaltres, al·leluia.
Alegreu-vos, Verge Maria, al·leluia.
Realment el Senyor ha ressuscitat,
al·leluia.
Preguem
Oh Déu, vós ompliu el món d’alegria amb la resurrecció del vostre
Fill, Jesucrist, nostre Senyor: per
la intercessió de la seva mare, la
Verge Maria, concediu-nos d’arribar al goig de la vida eterna. Per
Crist Senyor nostre. Amén
Tres Glòria al Pare...
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Glossa

Crist viu
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest és el títol de la nova exhortació apostòlica del
papa Francesc adreçada als joves i a tot el poble de Déu.
Un títol ben pasqual. El primer paràgraf d’aquest document em serveix per desitjar-vos a tots, però especialment als joves, una Santa Pasqua de Resurrecció: “Viu
Crist, esperança nostra, i ell és la més bonica joventut del
món. Tot el que ell toca es torna jove, es fa nou, s’omple de
vida. Llavors, les primeres paraules que vull dir a cadascun dels joves cristians són: Ell viu i et vol viu!”.
Fa un temps que estem vivint un reviscolament de la pastoral juvenil. La fe i el discerniment vocacional entre alguns
adolescents i joves, tema del sínode de Bisbes arran del qual
el Papa ha escrit aquest document, està creixent i donant
fruits: estan naixent nous grups juvenils en algunes parròquies de referència de la diòcesi; les convocatòries de la
delegació de joventut —com Road to God—, congreguen un
bon nombre de participants; es confirma que tres joves demanen l’ingrés al Seminari Major —i ja seran 7—; he rebut
la notícia que una noia ha estat acceptada com a aspirant
a les Carmelites Descalces de Mollerussa. La nostra Església diocesana, enmig del soroll escandalós dels mitjans de
comunicació, viu la Pasqua: un temps de nova vida, discret
però esperançador. Com m’alegra presentar-vos la carta
del Papa sobre la vocació i el discerniment vocacional dels
joves amb notícies tan fresques i alegres com aquestes!
El papa Francesc el dia de la signatura d’aquesta carta,
davant els joves congregats a l’esplanada del santuari
de Loreto, els invitava a cercar la seva vocació: "Cal estar
preparats i disponibles a escoltar i acollir la veu de Déu,
que no es reconeix enmig del soroll i l'agitació. El seu
projecte per a la nostra vida personal i social no es percep quedant-nos en la superfície, sinó baixant a un nivell
més profund, on actuen les forces morals i espirituals.
Allà Maria convida els joves a aquest aprofundiment, per
sintonitzar amb l'acció de Déu". De fet, aquest és el tema

i l’objectiu de l’exhortació Crist viu. Després de presentar algunes nocions bíbliques sobre els joves i de presentar la joventut de Jesús, de l’Església, de Maria, així com
l’exemple d’un bon reguitzell de joves sants (Cap. II i III),
el document retrata l’ambient on avui creixen els joves
(Cap. IV). El Papa dedica tres capítols (IV-VI) a anunciar
als joves la bona notícia de Jesús en el cor de la seva vida i
en el seu context vital. Finalment, després de donar algunes claus generals sobre la pastoral juvenil (Cap. VII), dedica els dos darrers capítols a la vocació i al discerniment
necessari per a descobrir-la (Caps. VIII-IX).
El Sant Pare escriu llargues parts adreçant-se directament als joves. Els comença dient: “A tots els joves cristians us escric amb afecte aquesta exhortació apostòlica,
és a dir, una carta que recorda algunes conviccions de la
nostra fe i que al mateix temps encoratja a créixer en la
santedat i en el compromís amb la pròpia vocació” (CV3).
I acaba manifestant-los un desig: “Estimats joves, seré
feliç veient-vos córrer més ràpidament que els lents i
temorosos. Correu ‘atrets per aquest Rostre tan estimat,
que adorem en la Sagrada Eucaristia i reconeixem en la
carn del germà sofrent. Que l’Esperit Sant us empenyi en
aquesta cursa cap endavant. L’Església necessita el vostre entusiasme, les vostres intuïcions, la vostra fe. Ens
fan falta! I quan arribeu on nosaltres encara no hem arribat, tingueu paciència per a esperar-nos!’” (CV299).
Una vegada més, els bisbes de Catalunya hem procurat
que el text estigués a la vostra disposició, en català, gairebé al mateix temps que es feia pública l’exhortació i,
des de la diòcesi, hem vetllat perquè la trobeu a les vostres parròquies per Pasqua. Si el nostre bon papa Francesc t’escrivís una carta personal, la deixaries enmig
dels papers sense llegir-la? Doncs, avui no la deixis enmig dels tríptics i els cartells dels prestatges del temple,
adquireix-la i llegeix-la!
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