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Poderós missatge del Papa als joves
La Santa Seu va publicar dimarts l'exhortació post-sinodal
«Christus vivit», signada pel Sant Pare, fruit del Sínode de
la Joventut celebrat el passat mes d'octubre. És la quarta
exhortació del seu pontificat, després de «Evangelii gaudium», «Amoris laetitia» i «Gaudete et exsultate».

Després parla de la joventut de l'Església, recordant que
la joventut és un estat del cor: «L'Església pot renovar-se i
tornar a ser jove en diverses etapes de la seva història.» I fa
una crítica d'aquells qui volen esclerotitzar l'Església en el
passat, aturar-la i tornar-la immòbil.

El capítol primer va dedicat a la Paraula de Déu, el que ens diu
sobre la joventut, tant en l'Antic Testament com en el Nou.

El Sant Pare reconeix que, a molts joves, les paraules «religió» i «Església» no els diuen res. Així, fa una crida a
presentar la figura de Jesús i «per a això és necessari que
l'Església no estigui massa pendent de si mateixa sinó que
reflecteixi sobretot Jesucrist».

En el capítol segon es presenta Jesucrist com a «sempre
jove», fent un repàs de diversos aspectes de la seva vida i
afirmant: «Jesús no us il·lumina, joves, des de fora, sinó des
de la seva pròpia joventut, que comparteix amb vosaltres.»
Núm.3.779 - Any 73

(Continua a la pàgina 6)
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«Tampoc jo no et condemno. Vés-te'n,
i d'ara endavant no pequis més»
Diumenge V de Quaresma / Cicle C
Lectura del llibre d’Isaïes
El Senyor, el qui obrí enmig del mar un camí, una ruta enmig
de l’aigua impetuosa, el qui féu sortir per a la batalla carros
i cavalls, guerrers valents i fornits i tots caigueren, no s’aixecaren mai més, s’apagaren com un ble consumit, ara diu
això: «No recordeu més els temps passats, no penseu més
en les coses antigues; estic a punt de fer una cosa nova que
ja comença a néixer, no us n’adoneu? Pel desert faré que hi
passi un camí, que corrin rius per la solitud, els animals feréstecs, xacals i estruços em glorificaran en veure que poso
aigua en el desert, que abunden els rius en la solitud perquè
begui el meu poble, que jo m’he escollit. Aquest poble que
m’he configurat proclamarà la meva lloança.»
(43,16-21)
Salm responsorial
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, amb quin
goig ho celebrem!
(Salm 125)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
Germans, tots els avantatges que jo pogués tenir els considero
desavantatjosos comparats amb el valor que té poder conèixer Jesucrist, el meu Senyor. Per ell m’he avingut a perdre tot
avantatge i a considerar-lo escòria a canvi de guanyar Crist i
veure’m incorporat a ell. Ni tan sols sóc just gràcies a una justícia meva guanyada perquè he observat la Llei, sinó gràcies
a aquella justícia que Déu dóna als creients. El meu desig és
conèixer Crist i experimentar el poder de la seva resurrecció,
compartir la seva passió i configurar-me a la seva mort, per
poder arribar finalment a ressuscitar d’entre els morts. No
vull pas dir amb això que ja he obtingut aquella plenitud que
busco; corro amb l’esperança d’apoderar-me’n; puc fer-ho, ja
que Jesucrist s’apoderà de mi. Germans, no m’imagino pas haver-me’n apoderat; el que faig és oblidar-me dels avantatges
que he deixat enrere i llançar-me tot jo cap allò que tinc al davant; corro cap a la meta per guanyar el premi de la cursa que
Déu ha convocat allà dalt en Jesucrist.
(3,8-14)
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús se n’anà a la muntanya de les Oliveres
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i l’endemà de bon matí es presentà de nou al temple. Tothom
acudia al seu entorn, i ell, assegut, els ensenyava. Els mestres
de la Llei i els fariseus li portaren una dona que havia estat
sorpresa cometent adulteri. La posaren al mig i li digueren:
«Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de
cometre adulteri. Moisès en la Llei ens ordenà d’apedregar-les, aquestes dones. I vós, què hi dieu?» Li feien aquesta
pregunta insidiosament, buscant un pretext per acusar-lo.
Però Jesús s’ajupí i s’entretenia dibuixant a terra amb el dit.
Ells continuaren insistint amb la seva pregunta. Llavors Jesús alçà el cap i els digué: «Aquell de vosaltres que no tingui
cap pecat que comenci a tirar pedres.» Després s’ajupí i continuà dibuixant a terra. Ells, quan van sentir això, s’anaren
retirant l’un darrere l’altre, començant pels més vells. Jesús
es quedà sol, i la dona era allà al mig. Jesús alçà el cap i digué
a la dona: «On són? Ningú no t’ha condemnat?» Ella contestà: «Ningú, Senyor.» Jesús digué: «Tampoc jo et condemno.
Vés-te’n, i d’ara endavant no pequis més.»
(8,1-11)

«El meu desig és
conèixer Crist
i experimentar
el poder de la
seva resurrecció,
compartir la seva
passió [...]»
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Agenda

Exigència i comprensió

Lit. hores: Setmana I

Jean Hakolimana, prev.
Sorprèn l’equilibri de Jesús entre la seva màxima exigència i la seva moderació. Jesús sol ser radicalment exigent en anunciar el seu missatge, però increïblement comprensiu en jutjar l’actuació concreta de les persones. Potser el
cas més expressiu és el seu comportament davant aquest cas d’adulteri. Quan
tots volen apedregar una dona sorpresa en adulteri, és Jesús l’únic que no la
condemna. Així hauríem de ser. Exigents i misericordiosos alhora. Jesús coneix
quanta foscor regna en l’ésser humà i com és de fàcil condemnar-ne d'altres
per assegurar-se la pròpia tranquil·litat. En aquesta actitud de comprensió i de
perdó que adopta Jesús, fins i tot contra el que prescriu la llei, el creient hi descobreix el rostre veritable de Déu.
Quan no tenim ningú que ens comprengui, quan els homes ens condemnen, quan
ens sentim perduts i no sabem a qui acudir, és bon de recordar que hi ha un Déu
que instrueix, exigeix, però per sobretot estima i aixeca, perdona i restaura, guareix i renova. Allà on s’acaba la comprensió d’homes, continua ferma la comprensió infinita de Déu. Això vol dir que, en totes les situacions de la vida, en tota confusió, en tota angoixa, sempre hi ha sortida. Tot pot convertir-se en gràcia. Ningú
no pot impedir-nos de viure recolzats en l’amor i la fidelitat de Déu. Per fora, les
coses no canvien. Els problemes i conflictes segueixen aquí amb tota la seva cruesa. Les amenaces no desapareixen. Cal continuar suportant els alts i baixos de
la vida. Però hi ha una cosa que ho canvia tot: la convicció que res ni ningú no ens
podrà separar de l’amor de Déu. Aquesta és la Bona Notícia de Jesús.

9 dimarts
—Sant Maria Cleofàs
Nm 21,4-9/Salm 101/Jn 8,21-30
10 dimecres
—Sant Ezequiel
—Sant Dimes
—Sant Terenci
—Sant Pompeu
Dn 3,4-20.91-92.95/Dn 3,52-56/
Jn 8,31-42
11 dijous
—Sant Estanislau
Gn 17,3-9/Salm 104/Jn 8,51-59
12 divendres
Dia d’abstinència
La Mare de Déu dels Dolors, a
Bellpuig
La Mare de Déu de la Pietat, a
Igualada
Jr 20,10-13/Salm 17/Jn 10,31-42

La imatge

L’adúltera havia de morir lapidada:
segons la Llei era el càstig pel seu
delicte. Els acusadors pensaven en
la venjança envers el feble; Jesús
exerceix la misericòrdia salvadora.

13 dissabte
—Sant Martí I
Ez 37,21-28/Jr 31,10-13/
Jn 11,45-57

Va tenir sort de ser portada a Jesús,
que enfronta els acusadors amb ells
mateixos: ja poden començar a tirar
les pedres. Jesús, sol amb la dona, ni
la condemna ni la castiga: Vés-te’n
en pau i no pequis més.

14 diumenge de Rams o de la Passió
del Senyor / Cicle C
Onom. de Palmira
—Sants Valerià i Màxim
Lc 19,28-40/Is 50,4-7/Salm 21/Fl
2,6-11/Lc 22,14-23,56

Jesús amb la dona adúltera (1621). Guercino
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8 dilluns
—Santa Màxima
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62/
Salm 22/Jn 8,1-11 o bé Jn 8,12-20
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Projecte «Joves+Formació=Futur»
de Càritas Parroquial de Berga
Càritas Parroquial de Berga
L’Obra Social «la Caixa» ha fet una aportació de 6.000
euros a Càritas Parroquial de Berga per al projecte
«Joves+Formació=Futur». L’objectiu d’aquest projecte és
garantir als joves l’accés a la formació, per a tenir un futur
millor. A Càritas Parroquial de Berga ja fa anys que estan
detectant les dificultats de moltes famílies per a fer front
a les despeses bàsiques, entre les quals s’inclouen les derivades de l’educació i la formació dels fills.
El projecte oferirà beques als joves per a afrontar les despeses de formació (quotes escolars, matrícules, llibres,
material); desplaçament per a formació professional i/o
universitària; cursos necessaris per a tenir més opcions
de cara a accedir a una feina. Se’n podran beneficiar nois i
noies de Berga que es trobin en una situació social i econòmica vulnerable.
Notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat

Defunció de Mons. Isidre Sala, bisbe
emèrit d’Abancay
El dia 26 de març va morir Mons. Isidre Sala i Ribera, bisbe emèrit d’Abancay (Perú) i fill del nostre bisbat de
Solsona, a l’edat de vuitanta-sis anys.
Les exèquies tingueren lloc el 28 de
març a Abancay.
Mons. Isidre Sala havia nascut a Bergús
(Cardona) el 3 de març de 1933. Va iniciar els estudis eclesiàstics al Seminari
de Solsona l’any 1947 i fou ordenat prevere el 20 de juliol de 1958 al santuari
de Lurdes de la Nou (Berguedà).
Durant els seus anys de ministeri al
nostre bisbat va servir pastoralment
les parròquies de la Coromina, Valldeperes, Balsareny i Salipota.
Fulldiocesà

Pel gener de 1969 va marxar de missioner al Perú, diòcesi d’Abancay. Fou
ordenat bisbe auxiliar d’Abancay el
14 de desembre de 1986. El dia 1 de
desembre de 1992 va prendre possessió com a bisbe titular fins a l'any
2009, en què passà a ser bisbe emèrit
d’Abancay.
El pròxim 12 d’abril -divendres- a
les deu del matí se celebrarà una
missa funeral a la catedral de Solsona, presidida pel bisbe Xavier
Novell.
Donem gràcies a Déu per la seva vida
i missió i preguem perquè el Senyor el
tingui a la seva glòria.
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Nou curs de l’Escola d’Evangelització
Sant Andreu, el curs EMMAÚS
Teresa Gené Camps / Responsable EESA Solsona
Del 22 al 24 de març va tenir lloc al Seminari de Solsona un
nou curs de l’Escola d’Evangelització Sant Andreu, el curs
EMMAÚS. Aquest curs pretén dotar d’una base de formació bíblica i s’ubica en la primera etapa de formació del Programa de Formació proposat des de l’EESA Internacional,
una proposta formativa a la qual la diòcesi s’ha sumat.
El programa en qüestió se subdivideix en tres etapes de
set cursos cadascuna. Les Escoles d’Evangelització Sant
Andreu són un conjunt d’escoles esteses arreu del món que
comparteixen Visió, Metodologia i Programa de Formació.

La seva proposta de formació és Permanent, Progressiva,
Sistemàtica i Integral, ja que no proposa cursos aïllats sinó
que tots estan pensats i ubicats en un lloc concret del programa, responent així a una finalitat concreta.
El curs EMMAÚS té com a objectiu que el participant pugui
tenir un «trobament amb la Paraula de Déu». Per això presenta en el seu contingut una visió panoràmica de tota la
Sagrada Escriptura. En aquesta quarta edició del curs EMMAÚS a la diòcesi —un curs molt viscut per tots— s'hi van
aplegar vint-i-quatre persones.

Xerrada del bisbe a la UPP de Puig-reig
El dia 23 de març, el bisbe Xavier es va fer present a Puig-reig per presentar, davant una cinquantena llarga de persones, la nova organització territorial diocesana, de cara a implementar les Unitats Pastorals Parroquials com a estructures al servei de la visió diocesana. Val a dir que tres dissabtes del mes de febrer,
com a acció preparatòria, van trobar-se a Gironella, Puig-reig i Casserres per
pregar conjuntament les tres comunitats de referència, ara incloses en la nova
Unitat Pastoral Parroquial de Puig-reig.
Així, doncs, el dissabte dia 23, després d’una pregària inicial, hi va haver la xerrada-presentació, per part del senyor bisbe, de la nova organització, torn obert
de paraules i berenar fraternal. Va ser un temps de comunió, diàleg i creixement
en les relacions fraternes de cara a assumir allò que es proposa. Una primera
fase que ara caldrà pensar com es continua. Informa: Parròquia de Puig-reig.
7 d’abril del 2019
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Carles Acutis, un dels models que el Papa proposa

Una Església humil, amb un gran anunci
per als joves i una renovada pastoral
Redacció
(Prové de la pàgina 1)

Recorda que hi ha una pluralitat de mons juvenils, en diferents regions del món: joves en un món en crisi, joves
Una Església humil per als joves
ideologitzats i utilitzats, joves en situació de marginació i
El Papa assenyala uns trets de l'Església que vulgui recupe- exclusió social....
rar terreny amb la joventut:
— Una Església humil i que escolti més.
Un dels temes afrontats és la moral sexual, que pot ser cau— Una Església que no estigui sempre a la defensiva.
sa d'allunyament de l'Església per part d'una generació de
— Una Església que no sigui permanentment crítica amb tots joves que valora molt el cos i la sexualitat i veu l'Església
els discursos sobre la defensa de les dones, sinó que aculli com un espai de judici i condemna. El Papa demana presen«les legítimes reivindicacions» que hi ha darrere d'ells.
tar l'Església com a guaridora de restauració interior i de
pau en els cors. L'exhortació aborda tres temes importants:
El capítol acaba presentant a Maria, «la noia de Natza- l'ambient digital, els migrants i els abusos sexuals en el si
ret», i diversos exemples de joves sants: sant Sebastià, sant de l'Església. I afirma que hi ha una sortida, presentant el
Francesc, santa Joana d'Arc, el beat Andreu Phû Yên, santa model del jove Carlos Acutis, servent de Déu.
Caterina Tekakwitha, sant Domènec Savio, santa Teresa
de l'Infant Jesús, el beat Ceferí Namuncurá, el beat Isidor El gran anunci per a tots els joves
Bakanja, el beat Pere Jordi Frassati, el beat Marcel Callo i El quart capítol presenta un anunci amb grans missatges:
la beata Clara Badano.
Déu és amor, Jesucrist et salva i és viu i l'Esperit dóna vida.
Pluralitat, sexualitat, ambient digital, migrants i abusos
El Sant Pare, en el tercer capítol, fa una crida a escoltar els
joves i no donar-los «respostes pre-confeccionades» o fer
una llista de calamitats juvenils.
Fulldiocesà

El cinquè capítol presenta com podria viure la joventut seguint els camins de Jesús: com un temps de somnis i eleccions, ganes de viure i experimentar, en amistat amb Crist,
en creixement i maduració, en camins de fraternitat, joves
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compromesos, missioners valents...
El sisè capítol presenta un dels temes
recurrents en la predicació del papa
Francesc, uns «joves amb arrels», tota la
riquesa espiritual i humana de les anteriors generacions. I avisa els joves que
no permetin la idolatria de la joventut
com el foment d'una vida superficial,
«que confon la bellesa amb l'aparença»,
que mira amb menyspreu allò que no és
jove. Per això dedica unes belles paraules a la relació dels joves amb els avis.
La pastoral dels joves
El Sant Pare, en el setè capítol, afirma que molts joves no troben en les
estructures habituals de la pastoral
juvenil les respostes a les seves inquietuds. La pastoral ha de ser sinodal i
ha de tenir dues grans línies d'acció:
la recerca (la convocatòria) i el creixement i maduració, no oblidant el
«kerygma» per una formació excessivament doctrinal i moralista.
L'Església té necessitat d'ambients

adequats per a la pastoral juvenil, segons el Papa, que també dedica unes
paraules especials a la pastoral de les
institucions educatives, de la caritat i
el servei, les experiències artístiques,
l'esport, l'escoltisme i una pastoral juvenil popular i no elitista.

La Pel·lícula

Los días que
vendrán
Dirigida per Carlos Marqués-Marcet

La vocació
Un tema que ocupa tot el vuitè capítol,
que comença amb la crida a l'amistat
amb Jesús, «a ser per als altres». I el Sant
Pare ho concreta en àmbits com l'amor i
la família, el treball, el sacerdoci i la vida
religiosa.
El discerniment
El Pontífex acaba retornant a un tema
recurrent en el seu magisteri, el discerniment, aplicant-lo especialment
als joves, a la formació de la consciència, a la vocació, a la crida de l'Amic i a
l'escolta i l'acompanyament.
Un document molt complet que esperem que tingui molts fruits per a la labor eclesial en l'immens camp juvenil.

Espanya, 2019.
Intèrprets: David Verdaguer i
Maria Rodríguez Soto.
Drama.
Vir (30) i Lluís (32) fa solament un
any que surten junts quan descobreixen que ella està embarassada. Durant nou mesos seguirem
l'aventura d'aquesta jove parella
barcelonina, el gir enorme que
donarà la seva vida, les seves pors,
alegries, les seves expectatives
i les realitats que, durant el seu
embaràs, creixen davant d'ells, intentant aprendre a ser tres quan
ni tan sols havien tingut temps
d'aprendre a ser dos...
La pel·lícula sembla que retorna a certs valors sobre la vida,
allunyats de la lògica del discurs
imperant. Els actors protagonistes són parella en la vida real i
l'embaràs de la pantalla és el del
seu primer fill. S'estrena en cines
al mes de juny.
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Glossa

Primeres passes (II)
Xavier Novell, bisbe de Solsona

La setmana passada vaig fer públiques les primeres passes en relació amb els possibles abusos sexuals a menors
a la diòcesi. Avui, us acabo d’explicar la resta de coses que
hem començat a fer. No només ens hem de preocupar de
les víctimes del passat, també volem protegir els infants
i els adolescents d’avui: aquesta generació fràgil i vulnerable que a causa de tantes deficiències emocionals pot
ser, tan fàcilment, víctima i perpetradora d’abusos.
Estem preparant un pla de formació per a tots els agents
pastorals. La responsable de la comissió ja s’ha reunit
amb els responsables dels catesplais i de les catecolònies davant de la imminència de les seves activitats d’estiu. Començarem amb els sacerdots a la propera reunió
trimestral de zona, convocarem a tots els laics després
de Pasqua i dedicarem les jornades pastorals de final de
curs a oferir formació sobre afectivitat i sexualitat, en
vistes a créixer tots en una relacionalitat sana. Apostem
per la formació perquè la millor prevenció davant del
risc d’abús és que tots els membres actius de la pastoral
visquem una afectivitat equilibrada i madura i, si fos el
cas, detectem les nostres mancances i demanem ajudar
per a treballar-les.
Aquest pla de formació forma part d’un projecte de prevenció i protecció dels menors i adults vulnerables que
ha d’incloure, a més, la definició i aprovació: d’un codi de
conducta, d’un protocol de prevenció i protecció i d’uns
indicadors de detecció. Volem formar tots els agents perquè tots aquests elements de prevenció, protecció i detecció siguin útils. De poc serveix tenir unes grans eines
sinó estem preparats i sensibilitzats per a usar-les i ferho correctament.
Tenim per davant una tasca que no s’acompleix amb

quatre dies: no volem “complir l’expedient” aprovant
uns protocols que, després de publicitzar-los, quedin
en un calaix. Hem de fer un treball de sensibilització
de tota la comunitat cristiana sobre el greu problema
dels abusos i la necessitat d’obrir els ulls i preparar-nos
per a actuar desemmascarant i guarint. Serà un procés incòmode perquè ens obligarà a reconèixer que
als nostres pobles, viles i ciutats han passat i potser
passen coses molt terribles: delictes gravíssims que
molt sovint han quedat ocults i han provocat molts sofriments i seqüeles. Però ho hem de fer perquè només
obrint els ulls és possible: ajudar les víctimes; desactivar la impunitat que permet als delinqüents continuar
abusant; i oferir a uns i altres l’ajuda que necessiten
per a guarir-se. L’evangeli és salvació real i concreta
per a tothom i només si mirem de cara el problema podrem oferir a les víctimes l’anunci alliberador i als botxins la crida a la conversió, a la reparació i a la guarició.
La gràcia de Déu que cura i perdona arriba, ordinàriament, als racons de l’afectivitat quan som capaços de
verbalitzar la nostra història ja sigui en el sagrament
de la reconciliació, en la direcció espiritual o en una
petita comunitat de germans prompte a ajudar-se des
la vulnerabilitat.
Vull que la nostra diòcesi sigui un espai segur, sigui un
lloc on el qui pateix abús pugui arribar a revelar el seu sofriment, pugui denunciar i ser acompanyat en un procés
de guarició. Vull que les nostres comunitats parroquials
estiguin formades per deixebles madurs i sans, capaços
de fer reals els gestos de Jesús que abraçava els infants,
els imposava les mans i els beneïa (Mt 18, 1-6). Que tant
de bo, purificada la nostra memòria, garantida la nostra
salut afectivo-sexual, puguem acollir els infants, especialment aquells que han estat abusats.
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