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La Mare de
Déu de
Cabrera
El santuari de la Mare de Déu de Cabrera ocupa un lloc de privilegi entre Osona
i la Garrotxa. Està al centre d’una plana
allargassada a uns 1.300 metres d’altura i retallada per tres cantons per unes
parets de més de 100 metres. Un paratge estimat tant per excursionistes com
pels amants de la pau, el silenci o contemplació panoràmica del paisatge.
La capella actual es va construir sobre
les bases d’una d'anterior destruïda totalment pels terratrèmols del segle xv.
Sembla que l’antiga era la capella del
castell. La reedificació de la capella anà
acompanyada de tan gran entusiasme
que va fer possible la col·locació d’un
retaule del reconegut pintor i escultor
Joan Gascó. Posteriors remodelacions i
la construcció del campanar van portar
la capella al seu estat actual.
La imatge de la Mare de Déu, de petites
dimensions, es documenta des de 1114,
però sembla que va ser destruïda i substituïda per una altra, que fou novament
destruïda l’any 1936. Es tracta també
d’una imatge de petites dimensions (la
de la fotografia). Després de la guerra
va ser substituïda per l’actual, entronitzada en 1940 i que, tot i ser també
d’alabastre, guarda ben pocs dels trets
característics de l’antiga. És curiós el
detall de l’Infant que a la seva mà dreta
i aguanta un ocell amb les ales esteses.
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«No existirà més la mort, ni dol, ni crits,
ni penes»
Diumenge V de Pasqua / Cicle C
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, Pau i Bernabé se’n tornaren a Listra, a
Iconi i a Antioquia. Confortaven els convertits de nou i els
exhortaven que es mantinguessin fidels a la fe. Els recordaven que per entrar al regne de Déu hem de passar per
moltes tribulacions. Ordenaren preveres en cadascuna de
les comunitats, i amb pregàries i dejunis els encomanaren
al Senyor, en qui havien cregut. Continuaren el seu viatge
a través de Pisídia i arribaren a Pamfília. Després d’anunciar a Perga la paraula, baixaren a Atàlia, i d’allà se’n tornaren per mar a Antioquia, des d’on la comunitat els havia
confiat a la gràcia de Déu perquè duguessin a terme l’obra
que acabaven d’acomplir. Així que arribaren, reuniren la
comunitat per anunciar-los tot el que Déu havia fet junt
amb ells, i que Déu havia obert les portes de la fe als qui
no són jueus.
(14,21b-27)
Salm responsorial
Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu i rei meu.
(Salm 144)
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan
Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la
terra d’abans havien desaparegut, i de mar ja no n’hi havia.
Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat
santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs, i vaig sentir cap a l’indret del tron
una veu forta que cridava: «És el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells, ells seran el seu poble i
el seu Déu serà Déu-que-és-amb-ells. Els eixugarà totes les
llàgrimes dels ulls i no existirà més la mort, ni dol, ni crits,
ni penes. Les coses d’abans han passat.» Llavors el qui seia
al tron afirmà: «Jo faré que tot sigui nou.»
(21,1-5a)
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
Quan Judes va ser fora del cenacle, Jesús digué: «Ara el
Fill de l’home és glorificat, i Déu és glorificat en ell. Si
Déu és glorificat en ell, és que també Déu el glorificarà en
Déu mateix, i el glorificarà ben aviat. »Fillets, és per poc
temps que encara estic amb vosaltres. Us dono un manaFulldiocesà

ment nou: que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us
he estimat, estimeu-vos també vosaltres. Per l’estimació
que us tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou
deixebles meus.»
(13,31-33a.34-35)

«Us dono un
manament nou: que
us estimeu els uns
als altres. Tal com
jo us he estimat,
estimeu-vos també
vosaltres. Per
l'estimació que
us tindreu entre
vosaltres tothom
coneixerà si sou
deixebles meus»
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«Per l’estimació que us tindreu»

Lit. hores: Setmana I

Jean Hakolimana, prev.
La societat moderna destaca per les seves contradiccions: per una banda, la consciència col·lectiva atén el seu nivell màxim pel que fa a la lluita pels drets, la causa ambiental, el rebuig del patiment fins envers animals, el rebuig de les injustícies socials, etc. Aquesta nota, però, desafina amb l’excés de cultura de l’intercanvi.
Intercanviem objectes, serveis i prestacions, sentiments, cossos i fins i tot amistat. Amb aquest estil de relacions i intercanvis interessats que predomina entre
nosaltres, el vertader amor es torna cada vegada més un fenomen marginal. Per
als creients, és impossible viure avui l’amor cristià sense resistir-se, sense distanciar-se de l’atmosfera mercantil que envolta la societat actual. Per això, Jesús
precisa: estimeu-vos, no de qualsevol manera, sinó tal com jo us he estimat.
El que permet descobrir que una comunitat que es diu cristiana és realment de
Jesús, no és solament la confessió d’una doctrina, l’observança d’uns ritus i el
compliment d’una disciplina, sinó l’amor viscut amb l’esperit de Jesús. Si l’Església s’està diluint enmig de la societat contemporània no és tan sols per la crisi profunda de les institucions religioses. En el cas del cristianisme és també
perquè moltes vegades no és fàcil veure en les nostres comunitats deixebles de
Jesús que es distingeixin per la seva capacitat d’estimar com estimava ell. Ens
falta el distintiu cristià. Els cristians hem parlat molt de l’amor. No obstant això,
no sempre hem encertat o ens hem atrevit a donar-li el seu veritable contingut
a partir de l’esperit i de les actituds concretes de Jesús. La conversió a l’amor és
la nostra gran assignatura pendent.

20 dilluns
—Sant Bernardí de Siena
—Sant Baldiri (o Boi)
—Santa Basilisa
Ac 14,5-18/Salm 113/Jn 14,21-26
21 dimarts
—Sant Secundí
—Santa Virginia
Ac 14,5-18/Salm 144/Jn 14,27-31a
22 dimecres
—Santa Joaquima de Vedruna
—Santa Rita de Càssia
Ac 15,1-6/Salm 121/Jn 15,1-8
23 dijous
—Sant Desideri
—Sant Mercurial
Ac 17,7-21/Salm 95/Jn 15,9-11
24 divendres
Maria Auxiliadora
—Sant Donacià
—Sant Rogacià
Dedicació de la Basílica de Sant
Francesc d’Assís
Ac 15,22-31/Salm 56/Jn 15,12-17

La imatge

El comiat de Jesús: comença la seva
absència física en relació als deixebles. Fins ara ell els acompanyava,
els ensenyava, els defensava, el sentien prop seu. Comença una època
nova, com ara la nostra.
És l’hora d’un manament nou, distintiu per a la nova humanitat. Allò
que Jesús ha fet, que és obra de salvació, que ho faci cada cristià sense límits envers els altres.
El petó (1907). Gustav Klimt
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Agenda

25 dissabte
—Sant Beda el Venerable
—Sant Urbà I
—Sant Gregori VII
Ac 16,1-10/Salm 99/Jn 15,18-21
26 diumenge VI de Pasqua / Cicle C
—Sant Felip Neri
Ac 15,1-2.22-29/Salm 66/Ap
21,10-14.22-23/Jn 14,23-29
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Trobada vocacional del
mes de maig

Punts de venda

Delegació de Vocacions
El dia 5 de maig va tenir lloc la trobada
vocacional mensual del mes de maig
començant amb un partit de futbol. La
tertúlia va desplegar-se amb dos eixos: el mes de maig dedicat a la Mare
de Déu i els mitjans de comunicació.
El Jordi, seminarista major, va explicar que el mes de maig és dedicat a
Maria per les aparicions que del 13
de maig al 13 d’octubre de 1917 van
tenir lloc a Fàtima i va compartir amb
els adolescents la història de la Verge. Mn. Lluís Tollar va explicar que al
vespre Ràdio Maria es traslladaria a
la parròquia de Solsona per retransmetre el rés de vespres. Dos nois nous
que es van sumar per primera vegada
a les trobades, el Pere Joan i l’Eloi, van
explicar que són «youtubers».

Llibre del bisbe
Lasala

El Rubèn, seminarista major, va argumentar quin és el bon ús que s’ha
de fer de les noves tecnologies i dels
mitjans de comunicació. Va dir també que el mal ús del telèfon mòbil i
internet pot crear greus problemes a
la persona.
Va parlar del servent de Déu Carlo
Acutis, un jove italià que morí a quinze
anys, de leucèmia. Carlo va promoure
a través d’internet la devoció al Santíssim Sagrament i va usar la xarxa
per a ajudar els pobres.
Per acabar la trobada, tot el grup es va
dirigir cap a la capella del Seminari,
on van resar una dena del rosari. Alguns joves al cotxe, de tornada a casa,
van recitar vespres amb Ràdio Maria.

Recordem que fa uns quants
mesos es va publicar la biografia
inèdita del bisbe Rafael Lasala
i Locela, obra de Ramon Planes
Albets i que recull el manuscrit
original, degut a Domènec Costa
i Bafarull, La ciudad de Solsona y
su iglesia.
Els interessats a adquirir aquest
llibre històric poden adreçar-se a
la cúria diocesana o bé al Museu
Diocesà de Solsona.
També trobareu aquest volum en
algunes llibreries del nostre bisbat, com ara les següents: Llibreria
Quatre Cantons, pg. de la Indústria, 29, tel. 93 821 29 96, Berga;
Llibreria Pellicer, av. del Pont, 4,
tel. 973 48 16 65, Solsona; Llibreria La Universitat, c/ General
Güell, 8, tel. 973 53 38 29, Cervera;
Llibreria Sauret, c/ del Carme, 14,
tel. 973 31 01 13, Tàrrega; Llibreria Dalmases, c/ Jacint Verdaguer,
5, tel. 973 60 09 85, Mollerussa.
Semblantment, a la Llibreria
Claret, c/ Roger de Llúria, 5, tel. 93
301 08 87, Barcelona.
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Estrena del documental “425 anys: una
història de resistència”
Redacció
El dia 16 de juny de 2019, a les 18h, al Teatre Comarcal de
Solsona tindrà lloc l’estrena del documental “425 anys: una
història de resistència” amb la presència del bisbe Xavier
Novell, l’actor Pep Cruz i el director i guionista del documental Dani Sala, de l’empresa de comunicació e2s.
Recordem que aquest vídeo històric, que es va començar
a gravar l’estiu passat amb motiu dels 425 anys de la creació del Bisbat de Solsona, repassa els moments claus de
la història del bisbat i les accions dels seus protagonistes,
partint d'una òptica actual i una interpretació contemporània. El conductor del documental és l’actor Pep Cruz
que ha passat per alguns dels llocs més representatius del
territori i ha parlat amb vàries persones, tant historiadors
com capellans.
L’accés al Teatre Comarcal de Solsona —espai cedit per
l’Ajuntament de Solsona— serà de taquilla inversa, això
vol dir que a l’arribar l’entrada és gratuïta i, a l’acabar la
sessió, cadascú decideix el que vol pagar, valorant el que
comporta tot aquest muntatge escènic i adaptant-lo a la
seva situació econòmica personal. La taquilla inversa és
un exercici de responsabilitat per al espectador que ajuda a reformular el consum de la cultura perquè arribi a
tots els públics.

Està previst que aquest vídeo es pugui projectar també
a diferents parròquies de la diòcesi, properament anirem informant de les dates, llocs i horaris. Si voleu conèixer i entendre millor què significa, què ha significat
i què pot significar una diòcesi com la solsonina, no us
ho podeu perdre!

Festa Major de la Santa Creu d’Anglesola
El dia 3 de maig, Anglesola celebrà la Festa de la Santa Creu amb una solemne eucaristia presidida pel rector d’Anglesola i Tàrrega, Mn. Josep M. Vilaseca,
concelebrant amb altres capellans i pronunciant l’homilia Mn. Abel Trulls, rector de Bellpuig.
En els primers bancs de l’església hi havia els prohoms d’Anglesola i l’ajuntament
presidit per l’alcaldessa Carme Miró. Abans de la missa es féu a la plaça de l'Esglesia la cerimònia de benedicció dels quatre punts cardinals del terme. Acabada
la celebració eucarística hi hagué la processó per l’entorn de la plaça amb la benedicció dels «panets de la caritat» (unes 12.000 racions), seguida d’una participada
veneració de la Santa Creu i la interpretació dels goigs corresponents.
Informa: Josep Castellà / Foto: Clara Carbonell
19 de maig del 2019
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Carta d'una mare al seu fill el dia de la
primera comunió
Estimat fill:
Sembla que va ser ahir quan vam voler que fossis batejat, que
Déu arribés a tu i que amb tot el seu amor et cridés a ser el
seu fill. Era la nostra responsabilitat i la nostra il·lusió, com a
pares cristians, que nasquessis a la fe i que coneguessis Jesús
i la seva Església, de la qual formes part. És el que vam decidir
un dia per a tu, el pare i jo. Per això avui ets aquí.
Dono gràcies a Déu per la teva existència, per ser com ets,
per tot. T'estimem molt i estem molt orgullosos, perquè la
teva primera comunió és també el resultat de la teva obstinació, que et va portar a preparar-te, amb la nostra ajuda,
la dels catequistes i els sacerdots. Estem tots molt contents
veient com ho has aconseguit.
Avui, d'una manera conscient, estàs fent el primer pas d'un
llarg i bell camí, en el qual sempre hi haurà unes petjades al
teu costat. Ja ho saps: les de Jesús i les nostres.
No serà fàcil, perquè també és veritat que no tots entenen
els «assumptes» de Déu. Alguns et diran que ja has aconseguit la meta, que no cal continuar. ¿T'imagines que no volguessis continuar assistint a l'escola, perquè creus que amb
el que saps n'hi ha prou, i que nosaltres ho consentíssim?
Ens faria molta pena que et quedessis despenjat. Per a això
no calia tant d'esforç! Si no continues creixent, madurant i
descobrint més, difícilment podràs entendre aquesta aventura que avui t'ha permès de fer un pas més en Jesús i, més
endavant, confirmar la teva fe.
El més gran dels regals d'avui és combregar: rebre Jesús
mateix! Els teus catequistes també t'han dit que pel seu
Fulldiocesà

amor és possible aquest miracle i que hi ha una primera
comunió, però si tu vols una segona i moltes més. Per això,
em posaria trista si només donessis importància a com vas
vestit, al goig que fas, al banquet, al pastís, als regals... perquè, abans del que t'imagines, et cansaràs i t'oblidaràs de
tot això, però l'amor és l'únic que queda sempre.
M'agradaria, i així ho demano al Pare, que anessis descobrint la importància de «ser» per sobre de «tenir».
Sigues generós: fes servir les teves mans, comparteix el
molt o el poc que tens. Fes servir els teus peus per a acompanyar els qui estan sols. Fes servir el teu somriure per a
alegrar els qui estan tristos. Fes servir la boca per a acostar
a Jesús els qui viuen sense esperança. Però no permetis que
ningú t'arrenqui els teus somnis i il·lusions de nen. Perdona, si mai se m'oblida, que jo seré mare sempre i que tu seràs nen una sola vegada en la vida.
Recorda que Déu sempre és present a través dels altres,
dels esdeveniments de la vida, des del silenci. Només has
d'aprendre a buscar-lo, ell surt al teu encontre. Vés-hi quan
el necessitis.
Endavant! La porta és oberta. Jesús vol ser el teu millor
amic i confident. El pare i jo sempre hi serem per ajudar-te,
desitjosos que la teva fe i el teu amor creixin, com ho faràs
en alçada i en coneixements. Tant de bo que ho facis! No
abandonis! Val la pena, fill.
Desitjo que la teva primera comunió sigui una bonica experiència, de grat record i de riquesa en la teva vida.
L'enhorabona! La teva mare.
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Beata Guadalupe Ortiz de
Landázuri
Fou la primera dona de l'Opus Dei

El llibre

Qué es i qué no
es el matrimonio
Aurelio Fernández

Aquest dissabte, 18 de maig, és prevista a Madrid la beatificació de Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Havent conegut sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, a 27 anys esdevingué la
primera dona numerària de l'Opus Dei.

La nova beata nasqué a Madrid el 12 de
desembre de 1916. Era la quarta i única noia del matrimoni de Manuel Ortiz
de Landázuri i Eulogia Fernández-Heredia. Els seus pares la van educar en la
fe cristiana. Estudià quimica.

En els anys de la postguerra col·laborà en
les tasques de l'administració de les residències universitàries de Madrid i Bilbao.
En 1950 fou enviada a Mèxic per difondre-hi el missatge de l'Opus Dei; de fet, hi
realitzà un gran apostolat i tasques caritatives entre els anciants i els camperols.

Durant la guerra civil, el seu pare va
ser fet presoner i, finalment, condemnat a ser afusellat. Guadalupe, que tenia llavors vint anys, juntament amb
el seu germà Eduard i la seva mare,
va poder acomiadar-se'n hores abans
de la seva mort i donar-li serenitat en
aquests durs moments.

En 1956 es trasllada a Roma. La seva
salut empitjora. Es doctora en química i realitza una labor investigadora i
docent en diverses institucions.

Editorial Cristiandad
18,90 euros

Morí el 16 de juliol de 1975 amb fama
de santedat.

Les pàgines més brillants de la
literatura universal s'han escrit
per a exaltar l'amor entre un
home i una dona.
Doncs bé, en aquest llibre la
grandesa de l'amor que condueix
l'home i la dona a segellar les
seves vides en el matrimoni hi és
sempre latent i sobretot està expressat en totes les seves pàgines.
Tanmateix, les noves interpretacions de l'amor són tantes i tan
dispars que el mateix concepte
«amor» és discutit i fins i tot s'arriba a negar.
Per això, aquest estudi està dedicat a l'amor esponsal, ja que que
l'amor és la font de la qual raja
el matrimoni, i la crisi de l'amor
ocasiona, al mateix temps, la
crisi de la família, de la societat i
fins i tot d'una cultura.
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Glossa

Compromís inequívoc
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Acaba de sortir la carta apostòlica en forma Motu Proprio
“Vos estis lux mundi” del papa Francesc perquè “s’adoptin a nivell universal procediments dirigits a prevenir
i combatre aquests crims [els abusos sexuals a menors]
que traeixen la confiança dels fidels”. Si ho recordeu, el
mes de febrer passat, el Papa va reunir, en una cimera
extraordinària, tots els presidents de les Conferències
Episcopals per a tractar el problema dels abusos sexuals
per part de clergues. Les normes contingudes en aquest
document és el fruit principal d’aquell treball col·legial.
La introducció del document afirma que els deixebles de
Jesús hem de “ser un exemple lluminós de virtut, integritat i santedat […], en particular, en la nostra relació amb
el proïsme” per la qual cosa cal “una profunda conversió
dels cors, acompanyada d’accions concretes i eficaces
que involucrin a tothom” de tal manera que mai més es
repeteixi, a l’Església, cap delicte d’abús sexual.
Les noves normes: persegueixen l’eliminació de la cultura
del silenci, l’ocultació i la impunitat, afavorint la denúncia,
garantint-ne la tramitació i castigant els que ho intentin
impedir; obliguen a la creació en cada diòcesi o conjunt de
diòcesis, abans d’un any, “d’un o més sistemes estables i fà-

cilment accessibles al públic per a presentar els informes
[de denuncia], incloent eventualment la creació d’un ofici
eclesiàstic específic”; fomenten l’obtenció d’informes a
partir de les investigacions de rumors o notícies; protegeixen totes les persones que facin els informes i els qui,
d’acord amb aquestes normes, en promoguin la seva correcta tramitació; i estableixen que s’atenguin les persones
que afirmin haver estat afectades, junt amb les seves famílies, “amb dignitat i respecte” i se’ls hi ofereixi “acolliment, escolta i seguiment, atenció espiritual i assistència
mèdica, terapèutica i psicològica, si fos el cas”.
No puc fer altra cosa que convidar-vos a llegir el document,
almenys la primera part —com sempre el trobareu íntegre a la web del Bisbat—. Aprofito per recordar-vos que el
passat mes de febrer, ja vàrem crear la comissió diocesana
per a la protecció dels menors i adults vulnerables i per a
l’atenció de les víctimes d’abusos sexuals. Des d’aleshores,
ja estan operatius el telèfon 677 83 05 03 i el correu electrònic abusos@bisbatsolsona.cat. A més, us informo que la
comissió diocesana està treballant a bon ritme per a convertir la nostra diòcesi en un lloc encara més segur per als
infants i adults vulnerables i perquè esdevingui un instrument de guarició de totes les víctimes d’abusos sexuals.
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