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«He nascut abans que les muntanyes,
abans que fossin plantades les altures»
Santíssima Trinitat / Cicle C
Lectura del llibre dels Proverbis
Això diu la Saviesa de Déu: «De molt abans de començar
les seves obres el Senyor m’infantà com a primícia de tot
el que ha fet. He estat configurada des de sempre, des del
començament, abans que la terra existís. No hi havia encara els oceans, no existien les fonts d’on brollen les aigües, i
jo havia nascut. He nascut abans que les muntanyes, abans
que fossin plantades les altures; encara no havia fet la terra ni els llacs, ni la massa terrosa dels continents; quan ell
instal·lava la volta del cel, jo hi era; quan traçava el cercle
de l’horitzó sobre els oceans, quan fixava allà dalt el cobricel dels núvols, quan contenia les fonts de l’oceà, quan posava límits al mar que no desobeeix les seves ordres, quan
construïa els fonaments de la terra, jo era al seu costat com
un deixeble preferit, feia les seves delícies cada dia, jugava
contínuament a la seva presència, jugava per tota la terra, i
compartia amb els homes les meves delícies.»
(8,22-31)
Salm responsorial
Senyor, sobirà nostre, que n’és de gloriós el vostre nom per
tota la terra!
(Salm 8)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, ara que ja som justos, com a creients que som,
estem en pau amb Déu, gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor. És per ell que la fe ens ha donat entrada en aquesta gràcia que posseïm tan en ferm, i és per ell que tenim
la satisfacció d’esperar la glòria de Déu. Encara més: fins
enmig de les proves trobem motiu de satisfacció, perquè
sabem que les proves ens fan constants en el sofriment,
la constància obté l’aprovació de Déu, l’aprovació de Déu
dóna esperança, i l’esperança no pot defraudar ningú,
després que Déu, donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat en
els nostres cors el seu amor.
(5,1-5)
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Encara
tinc moltes coses per dir-vos, però ara seria per a vosaltres
una càrrega massa pesada. Quan vindrà el Defensor, l’EsFulldiocesà

perit de veritat, us guiarà cap al coneixement de la veritat
sencera, perquè ell no parlarà pel seu compte: dirà tot el
que sentirà dir i us anunciarà l’esdevenidor. Ell em donarà
glòria, perquè tot allò que anunciarà ho haurà rebut d’allò
que és meu. Tot el que és del Pare és meu; per això dic que
tot allò que us anunciarà, ho rep d’allò que és meu.»
(16,12-15)

«Quan vindrà el
Defensor, l'Esperit
de veritat, us guiarà
cap al coneixement
de la veritat
sencera, perquè
ell no parlarà pel
seu compte: dirà
tot el que sentirà
dir i us anunciarà
l'esdevenidor»
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La Trinitat: tornar a l’essencial

Lit. hores: Setmana III

Jean Hakolimana, prev.
Una gran part de les nostres inquietuds i preguntes sobre la Trinitat sorprendria la primera generació cristiana. És que entre ells i nosaltres s’ha donat un
desplaçament mental i cultural per mitjà del pensament grec predominant a
Occident. Ens hem tornat massa intel·lectuals. Nosaltres ens fixem en diferències i semblances, en la unitat sense fusió, en les competències i compatibilitats,
en la finor de la terminologia... preocupacions pròpies de la nostra mentalitat
intel·lectual. La primera generació, en canvi, de mentalitat més planera, es fixaria en dues coses: què fa la Trinitat en les nostres vides i què ens ensenya. És
a dir, es fixaria en l’aspecte funcional.
Confessar Déu com a Pare és saber-se acollits, tal com som. Viure amb confiança i sense por. L’experiència més terrible i insuportable per a un ésser humà és
sentir-se rebutjat per tothom, no ser acceptat per ningú. Tenir Déu com a Pare
ens assegura ser sempre fills, mai estranys. Creure en un Déu Fill és saber-nos
acompanyats. No estem sols davant de Déu, perduts i desorientats, sense saber
com situar-nos davant el seu misteri immens. Només ens cal seguir les seves
petjades. L’Esperit Sant, comunió del Pare i del Fill, ens infon aquesta força creadora i renovadora, energia amorosa que ho transforma tot. De manera que no
necessitem tant comprendre el misteri de la Trinitat com obrir-li les nostres
vides. El misteri de Déu no és entenedor, sinó vivencial. Quan vivim una realitat,
no ens fa falta la seva comprensió, perquè la mateixa vivència ateny un nivell
de profunditat inabastable per a qualsevol procés intel·lectual.

La imatge

El Misteri de Déu: com explicar-lo?
La Trinitat: com representar-la?
A l’interior de la màndorla s’hi inclou la divinitat amb les Tres Persones distintes: el Pare lliura el Fill
crucificat en favor de la comunitat
humana; l’Esperit sosté l’obra del
Pare i del Fill per omplir tota la terra de dons divins. Del dibuix principal brollen els dons i els fruits, la
salvació per al món.
Retaule de la Trinitat (1489)
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Agenda

17 dilluns
—Sant Raineri
2Co 6,1-10/Salm 97/Mt 5,38-42
18 dimarts
—Sants Marc i Marcel·lià
2Co 8,1-9/Salm 145/Mt 5,43-48
19 dimecres
—Sant Romuald
—Santa Aurora
2Co 9,6-11/Salm 111/Mt 6,1-6.16-18
20 dijous
—Sant Silveri
—Santa Florentina
—Santa Elia
2Co 11,1-11/Salm 110/Mt 6,7-15
21 divendres
—Sant Lluís Gonzaga
—Santa Demetria
—Santa Colàgia de Barcelona
2 Co 11,18.21b-30/Salm 33/
Mt 6,19-23
22 dissabte
—Sant Pauli de Nola
—Sant Joan Fisher
—Sant Tomàs More
2 Co 12,1-10/Salm 33/Mt 6,24-34
23 El Cos i la Sang de Crist (Corpus
Christi) / Cicle C
—Santa Alícia
Dia i col·lecta de la Caritat
Gn 14,18-20/Salm 109/1Co 11,2326/Lc 9,11b-17
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Lliurament de premis del Concurs
Bíblic a Solsona
Ramon Estany
Més de dos mil infants i joves i trenta-una escoles de la diòcesi solsonina han participat enguany en el Concurs Bíblic
que organitza la Federació de Cristians de Catalunya i la
Delegació d’Ensenyament del bisbat de Solsona.
Els premis del Concurs Bíblic es van lliurar el dissabte dia
25 de maig a la sala d’actes Mn. Ferran de l’Escola Arrels
Secundària de Solsona en un acte familiar presidit per la
delegada diocesana d’Ensenyament de Solsona, Teresa
Gené, i on va lliurar els premis la titular de l’Escola Arrels

Solsona, Montse Codina. L’acte es va obrir amb la projecció
d’un videoclip musical del grup cristià Worship.
El lema del concurs d’aquest any era «No tinguis por, que
jo sóc amb tu». Justament a partir d’aquest lema, i prèviament a l’acte de lliurament dels premis, Montse Codina va
proposar a pares i alumnes una dinàmica de participació
amb avions de paper que va trencar el gel i va donar pas
al lliurament de premis, acompanyat de la visualització, en
una pantalla, dels treballs premiats.

Trobada de voluntaris dels robers i botigues de Càritas
El dimecres 22 de maig es van reunir a Cervera una quarantena de voluntaris de
Sant Guim de Freixenet, Balsareny, Navàs, Bellpuig, Tàrrega i Cervera per formar-se
sobre el tema «Robers, espais de trobada i convivència». L'acte va tenir lloc a la tarda
i va començar amb la visita a les instal·lacions del magatzem de la Fundació Xavier
Paules i la botiga A Tot Drap de Cervera. Finalitzades les visites, els voluntaris es van
desplaçar al Casal Parroquial per realitzar-hi la part de formació.
Van començar amb la benvinguda i pregària per part del rector de Cervera i tot
seguit la Sra. Dúnia Trilla, psicòloga de Càritas Interparroquial de Cervera, va
tractar aspectes de convivència, empatia i autoestima amb conceptes teòrics
i dinàmiques que feien reflexionar sobre la tasca i actitud que els voluntaris
desenvolupen a les botigues i robers de Càritas.
Informa: Càritas Interparroquial de Cervera.
Fulldiocesà
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Trobada interparroquial per a joves i
adolescents, a Berga
Concloent el curs 2018-2019, els joves i adolescents de les Aquest activitat va acabar amb un emocionant vídeo sobre
unitats pastorals parroquials de Solsona, Berga, Bellpuig, el Domund, on es mostrava que cadascun de nosaltres teTàrrega i Cervera es van aplegar a Berga el dissabte 25 nim la capacitat de ser portadors de Crist amb les nostres
de maig amb motiu de la tercera trobada interparroquial accions per crear un món millor.
d’aquest curs.
Tot seguit els participants es van dirigir cap a Sant Pere de
Els joves del grup Punt i Seguit, grup local de Berga, van or- Madrona, on Mn. Marc Majà va celebrar la missa; en l'homiganitzar les activitats. Primer els van rebre amb un esmor- lia va remarcar la importància de la vocació i del seguiment
zar als locals parroquials, després van fer una dinàmica per de Crist. A continuació van dinar i van gaudir de diferents
poder conèixer el nom de tots i per últim una gimcana, en jocs a la plaça del santuari de Queralt. Per acabar, van visiquè una cinquantena de joves van recórrer els carrers de la tar la Mare de Déu de Queralt, cantant la Salve i venerant
ciutat superant diverses proves.
la seva imatge.

Festa de Sant Roquet a Castellnou d’Oluges
Cada any, en arribar el tercer diumenge de maig, Castellnou d’Oluges es prepara per a celebrar la seva festa votada, la festa de Sant Roquet, altrament dita la
Festa Major de Maig.
El passat 19 de maig, doncs, se celebrà la 137a edició de l'esmentada festa amb una
missa molt participada. Hi hagué una processó fins al pilar aixecat per a l’ocasió, situat a la cara est del riu Sió i a cinc-cents metres del poble. Els cants, la verdor de tot
el recorregut i les ganes de participar en la diada reflectien la joia dels assistents.
Un dinar comunitari amb unes cent-cinquanta persones i la rifa de la mona, que
és una vella tradició, arrodoniren la jornada.
Informa: Joan Riu.
16 de juny del 2019
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Una iniciativa parroquial per a combatre
la soledat de la gent gran
Als Caputxins de Gijón
Més de tres-centes persones de la tercera edat han trobat taules de gerontogimnàtica, fitxes per a estimular la ment,
en les seves parròquies un lloc per a combatre la solitud, partides de loteria sense diners, a més d'assistir a cicles de
gràcies a una iniciativa dels pares caputxins de Gijón i al xerrades on es toquen temes d'interès....
lliurament desinteressat de més de seixanta voluntaris.
Lluny de quedar-se aïllada entre les quatre parets de la
La iniciativa va néixer l'any 2009, a la parròquia de Sant parròquia, aquesta iniciativa de Punt de Suport es va obrir
Antoni de Pàdua d'aquella ciutat. En aquella època, el lla- i oferir solidàriament a totes aquelles parròquies que hi
vors vicari parroquial, germà Jesús Rodríguez Chillán, va estiguessin interessades. Ara, al cap de deu anys, Punt de
voler engegar una iniciativa que contrarestés un fenomen Suport es troba operatiu en quinze parròquies.
sens dubte visible: la solitud de la gent gran.
El motiu fonamental i l'origen de tot això no deixa de ser
En una Astúries envellida, amb l'índex de natalitat més «el que ens mou a tots els qui creiem en Jesús —recalca el
baix de tot Espanya, són molts els ancians que viuen sols o rector actual de Sant Antoni de Pàdua, Benjamín Serrano—,
que passen la major part del dia en solitud.
que és irradiar l'amor a tots els qui ens envolten i especialment als més necessitats, i entre ells, avui, hi ha els nostres
Així va néixer Punt de Suport. «La gent gran són la memò- ancians que per múltiples circumstàncies poden trobar-se
ria dels pobles, transmeten la fe, la cultura, són un nucli en situacions complicades, no solament a nivell econòmic
al voltant del qual la família es reagrupa, però en aquesta sinó afectiu. Per això, poder ajudar-los a passar el temps
societat postmoderna la vellesa és malvista, sembla algu- d'una manera més agradable és una forma de compartir la
na cosa que es vol evitar costi el que costi, i les persones nostra vida i bolcar en ells l'amor que hem rebut de Crist».
grans, al capdavall, van quedant marginades», afirma Aldara Bosch, gerontòloga i responsable de Punt de Suport des
dels seus començaments.
Uns començaments que es van plantejar sempre des d'un
punt de vista professional i de les necessitats de la gent
gran. Per això, aquesta activitat, totalment gratuïta, sol
oferir-se un o més dies de la setmana —en funció de les
possibilitats dels voluntaris—, i els assistents hi realitzen
Fulldiocesà

Punt de suport està
establert en una quinzena
de parròquies d’Asturies
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Gran adoració eucarística
a la Sagrada Família
Redacció
La basílica de la Sagrada Família de
Barcelona acollirà el propvinent 22
de juny, de les vuit a les deu del vespre, una vigília diocesana d'adoració
eucarística amb motiu de la festa de
Corpus Christi, presidida pel cardenal
arquebisbe, Joan Josep Omella.
El lema de la vetlla és «Crist viu. Veniu
a adorar-lo».
L'arquebisbe de Barcelona ha volgut
que s'organitzés aquesta vigília a la Sagrada Família essent fidels a la voluntat clara d'Antoni Gaudí, el seu arquitecte, que fos un temple expiatori on el
Senyor vessés la seva misericòrdia.
La vetlla eucarística de Corpus a la basílica de la Sagrada Família consistirà
en el rés de vespres; un moment de

silenci amb cants i testimoniatges, la
benedicció i el trasllat del Santíssim
Sagrament a la cripta, on diversos
torns d'adoradors acompanyaran el
Senyor tota la nit.

El llibre

Sant Francesc
Coll, apòstol de
l'evangeli
Àngel Rodríguez Vilagran

Units a Jesucrist i amb un sol cor, li demanarem que ens faci «forts en la fe,
alegres en l'esperança i plens de caritat» especialment envers els pobres i
necessitats.
Aquesta vigília és organitzada juntament amb les capelles d'adoració
perpètua i nocturna que hi ha a Barcelona.
L'obertura de capelles d'adoració perpètua és un signe meravellós de la necessitat d'adoració que està sorgint en
el cor de molts cristians.

Es tracta d'un llibret senzill que
sintetitza la vida de sant Francesc
Coll. Aquest és el nou volum, número 270, escrit pel periodista Àngel
Rodríguez Vilagran, que se suma
a la col·lecció «Sants i santes» del
Centre de Pastoral Litúrgica.
Són vint-i-quatre pàgines que
glossen «la vida d’un gran apòstol
de l’evangeli i d’un gran difusor a
casa nostra del rosari com va ser
sant Francesc Coll (1812-1875)»,
afirma l'autor.
El fundador de les Dominiques de
l'Anunciata va néixer a Gombrèn,
al Ripollès. La parròquia encara
conserva la mateixa pica on va
ser batejat i fins i tot el retaule
on passava hores resant el rosari.
Àngel Rodríguez també destaca dos
punts importants: el primer, la seva
tasca de missioner pels pobles de
Catalunya, i el segon, la difusió que
va fer del rosari, definit per ell com
«un regal del cel», una «devoció que
inclou totes les altres devocions».
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Glossa

Corpus vs Càritas
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Diumenge vinent celebrarem la solemnitat de Corpus
Christi. L'Església ens convoca a renovar la nostra fe en
el sagrament eucarístic, font i cimal de la vida cristiana. L'Eucaristia no sols és signe i instrument de l'íntima unió amb Déu i també de la unitat de tot el gènere
humà (cf. Lumen gentium 1), sinó que també és signe i
expressió de la solidaritat entre tots els membres de la
comunitat i envers aquells que Jesús també vol a la seva
taula i encara no hi són. Com deia el papa sant Joan Pau
II en la carta apostòlica Mane nobiscum, Domine, les
nostres celebracions eucarístiques són autèntiques «si
impulsen les nostres comunitats a un compromís actiu
per a l'edificació d'una societat més justa i fraterna»
(núm. 28).
L'Eucaristia fou instituïda el Dijous Sant després del rentament de peus. Amb això el Senyor ens va explicar molt
pedagògicament el nexe que hi ha entre l’Eucaristia i el
servei. L'Eucaristia, «sagrament de caritat», ens descobreix l'amor infinit de Déu per cada home. S'hi manifesta «l'amor més gran» de qui dóna la vida pels seus amics.
Per això, no és autèntica una celebració eucarística en la
qual no brilli la caritat, que no empenyi al servei, que no

mogui a compartir els nostres béns amb els més pobres.
En això serem reconeguts com a autèntics deixebles del
Senyor. La nostra participació en l'Eucaristia ha d’impulsar-nos a descobrir i solucionar eficaçment les mancances, urgències, dolors i necessitats dels nostres germans.
Aquesta és la raó per la qual l'Església fa coincidir el Dia
de la Caritat amb la solemnitat de Corpus Christi.
A la nostra diòcesi, en aquesta solemnitat destinem la
col·lecta especial al sosteniment de Càritas Diocesana.
Tots coneixem bé la nostra Càritas Parroquial, però potser ens queda un xic més lluny la Càritas Diocesana. De
fet, molts dels projectes que veiem són gràcies a Càritas
Diocesana, que vehicula molts dels ajuts econòmics que
els fan possibles. L'entitat diocesana promou i gestiona
el Pla d’Ajuda Social i el Fons de Solidaritat que durant
aquests deu darrers anys de crisi econòmica han sostingut tantes famílies. També és la responsable del projecte
de Casa d’Acollida per a Dones «Les Vetlladores».
Desitjo que us prepareu de cor per a aquesta solemnitat
tan gran i us convido a ser generosos en la col·lecta de
diumenge vinent.
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