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Pregar en la genuïna tradició cristiana
Els bisbes membres de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe han fet pública una nota doctrinal titulada
«La meva ànima té set de Déu, del Déu viu (Sl 42,3). Orientacions doctrinals sobre l’oració cristiana».
Amb aquesta nota es «vol mostrar la naturalesa i la riquesa
de l’oració i de l’experiència espiritual arrelada en la Revelació i Tradició cristianes, recordant aquells aspectes que
són essencials; oferint criteris que ajudin a destriar quins
elements d’altres tradicions religioses avui dia molt difoses
poden ser integrats en una praxi cristiana de l’oració […].
»Amb això, volem ajudar les institucions i grups eclesials
perquè ofereixin camins d’espiritualitat amb una identitat
cristiana ben definida, responent a aquest repte pastoral
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amb creativitat i, al mateix temps, amb fidelitat a la riquesa i profunditat de la tradició cristiana».
Els bisbes avisen que «estem assistint a un ressorgir d’una
espiritualitat que es presenta com a resposta a la “demanda”
creixent de benestar emocional, equilibri personal, gaudi de
la vida o serenitat per a encaixar les contrarietats…; una espiritualitat entesa com a conreu de la pròpia interioritat perquè l’home es trobi amb si mateix, i que moltes vegades no
porta a Déu. Moltes persones, fins i tot havent crescut en un
àmbit cristià, recorren a tècniques i mètodes de meditació i
d’oració que tenen el seu origen en tradicions religioses alienes al cristianisme i al ric patrimoni espiritual de l’Església».
Entre elles s’adverteix sobre el zen, la teologia del pluralisme religiós i la idea de Crist com un mer exemple.
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«L’home que és fidel en els béns que valen
poc també ho serà en els de més valor»
Diumenge XXV durant l’any / Cicle C
Lectura de la profecia d’Amós
Escolteu això, vosaltres que us abraoneu sobre els pobres
per anorrear els desvalguts del país, vosaltres que dieu:
«Quan haurà passat la festa de la lluna nova per poder
vendre queviures! Quan haurà passat el dissabte per poder
obrir els graners! Vendrem el gra amb mesures més petites i, per cobrar, pesarem la moneda amb pesos més grans.
Farem trampa amb les balances i vendrem el rebuig barrejat amb el gra. Per tenir un esclau, comprarem amb diners
gent necessitada, amb un parell de sandàlies comprarem
un pobre.» El Senyor ho jura per la glòria de Jacob: «No oblidaré mai tot això que fan.»
(8,4-7)
Salm responsorial
Lloeu el Senyor, que treu el pobre de la cendra.
(Salm 112)
Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu
Primer de tot us recomano que feu a Déu pregàries, oracions, súpliques i accions de gràcies per tots els homes, pels
reis i per tots els qui tenen autoritat, perquè puguem portar una vida tranquil·la i serena, tota donada a la pietat i a
l’honestedat. Pregar així és bo i agradable a Déu, el nostre
salvador, que vol que tots els homes se salvin i arribin al
coneixement de la veritat. Hi ha un sol Déu. El mitjancer
entre Déu i els homes és també un de sol, l’home Jesucrist,
que es donà ell mateix per rescatar tots els homes. El testimoniatge sobre tot això ha estat fet públic al temps apropiat, i jo n’he estat fet herald i apòstol, mestre per instruir
en la fe i en la veritat els qui no són jueus. Això que dic és
veritat, no menteixo. Desitjo que els homes preguin pertot
arreu, i que puguin alçar les mans netes, evitant les baralles i les discussions.
(2,1-8)
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: [«A un home
ric li van denunciar que el seu administrador malversava
els seus béns. Ell el cridà i li digué: “Què és això que sento
dir de tu? Dóna’m comptes de la teva administració: d’ara
endavant ja no podràs administrar els meus béns.” L’admiFulldiocesà

nistrador va pensar: “Què podré fer, ara que el meu amo em
despatxa de l’administració? Per cavar, no tinc prou força;
anar a captar em fa vergonya. Ja sé què he de fer per trobar
qui em vulgui a casa seva quan perdré l’administració.”» I
cridà un per un els qui tenien deutes amb el seu amo. Al
primer li digué: “Quant deus al meu amo?” Ell li contestà:
“Cent bidons d’oli.” Li digué: “Aquí tens el teu rebut. Seu
de pressa i escriu-ne un que digui cinquanta.” A un altre
li digué: “I tu, quant deus?” Li contestà: “Cent sacs de blat.”
Li diu: “Aquí tens el teu rebut. Escriu-ne un que digui vuitanta”.» I aquest administrador de riquesa enganyosa, el
Senyor el lloà així: «Ha estat prudent, perquè, en el tracte
amb els homes de la seva mena, els homes del món són més
prudents que els fills de la llum. »I jo us dic: Guanyeu-vos
amics a costa de la riquesa enganyosa, perquè quan desaparegui, trobeu qui us rebi eternament a casa seva.] »L’home que és fidel en els béns que valen poc també ho serà en
els de més valor, i l’home infidel en els béns que valen poc,
també ho serà en els de més valor. Per això, si no fóssiu
fidels en l’administració de les riqueses enganyoses, qui us
confiaria les riqueses veritables? Si no fóssiu fidels en les
riqueses que són d’un altre, qui us confiaria les que de dret
us corresponen? Ningú no pot servir dos amos: si estima
l’un, no estimarà l’altre, si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses.»
(16,1-13)

«Vendrem el gra
amb mesures més
petites»
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Agenda

Reciclem els ídols

Lit. hores: Setmana I

Jean Hakolimana, prev.
Sota Herodes, la monetització de l’economia jueva va facilitar l’acumulació de
grans fortunes. Aquest capital acumulat proporcionava tanta seguretat que es
convertia en un ídol, el que Jesús anomena Mammona, és a dir, la riquesa en
quant l’individu hi recolza la seva existència, en fa l’orientació fonamental de la
seva vida, el seu únic punt de suport i la seva única meta. D’aquests ídols Jesús
recomana un reciclatge a fons. Si tornés ara, s’estranyaria d’un món que pràcticament s’està ofegant en una mar d’ídols: la fama, la bellesa, la seguretat, la
pàtria, la bandera i un llarg etcètera. Es trobaria també amb noves formes d’idolatria: avions de combat al preu de centenars d’hospitals; armes de tecnologia
puntera en zones sense ni aigua corrent. Es trobaria també amb l’home que vol
obrir-se a altres sistemes solars mentre erigeix un mur contra els seus veïns.
Els ídols exigeixen un culte, exigeixen rituals: davant seu ens postrem i ho sacrifiquem tot. Fa un any que el Papa feia aquesta comparació: «En l’antiguitat
feien sacrificis humans als ídols, però també avui: per la carrera se sacrifiquen
els fills, descuidant-los, o simplement no tenint-ne; la bellesa requereix sacrificis humans; la fama demana la immolació de si mateix, de la pròpia innocència i
autenticitat.» Jesús ens proposa de posar-ho tot al servei de la vida. No podrem
salvar el món sense reciclar els nostres ídols. El missatge de Jesús obliga a un
replantejament total de la vida. Qui escolta sincerament l’evangeli intueix que
el convida a comprendre, d’una manera radicalment nova, el sentit últim de tot
i l’orientació decisiva de tota la seva conducta.

La imatge

L’administrador que dóna peu a la
riquesa enganyosa no és pas lloat
per les seves trampes, sinó perquè
s’espavila. Jesús demana un interès semblant per al qui administra
els béns veritables. El bé primer és
el do de Déu, capaç d’omplir del tot
l’existència humana.
I també els béns de l’Església, que,
com deien els antics Pares, les comunitats destinen i esmercen en el
sosteniment dels pobres.
L’administrador injust (1790). Jan Luyken
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23 dilluns
—Santa Tecla
—Sant Pius de la Pieltrecina
Esd 1,1-6/Salm 125/Lc 8,16-18
24 dimarts
La Mare de Déu de la Mercè
Esd 6,7-8.12b.14-20/Salm 121/
Lc 8,19-21
25 dimecres
La Mare de Déu de Misericòrdia
de Reus
—Sant Dalmau Moner
Esd 9,5-9/Tb 13,1-10/Lc 9,1-6
26 dijous
—Sant Cosme i Damià
Ag 1,1-8/Salm 149/Lc 9,7-9
27 divendres
—Sant Vicenç de Paül
Ag 2,1-9/Salm 42/Lc 9,18-22
28 dissabte
—Sant Venceslau
Beat Francesc Castelló
Za 2,5-9.14-15c/Jr 31,10-13/
Lc 9, 43b-45
29 diumenge XXV de durant l’any /
Cicle C
—Els Sants Arcàngels Miquel,
Gabriel i Rafael
Am 6,1a.4-7/Salm 145/1 Tm 6,11-16/
Lc 16,19-31
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Els targarins celebren
l’Aplec de Sant Eloi
Josep Castellà
El dia 8 de setembre nombrosos targarins van renovar la tradició de l’Aplec
de Sant Eloi pujant a dalt de la serra
que domina la ciutat, assistint a l’eucaristia celebrada a l’ermita dedicada
al sant bisbe Eloi, patró dels orfebres i
metal·lúrgics.
La missa va ser oficiada pel rector de
Tàrrega i vicari general del bisbat de
Solsona, Mn. Josep Maria Vilaseca. A
la presidència hi havia l’alcaldessa
de la ciutat, Alba Pijuan, i regidors
de l’ajuntament, diputada provincial,
Rosa Maria Perelló, i el president dels
Amics de l’Arbre, Jaume Aligue.
Els cants anaren a càrrec de la Coral
FresCor de Claravalls, que, juntament
als devots que ompliren el temple, interpretaren els goigs en lloança de
sant Eloi al final de la celebració.

Després continua l’aplec amb esmorzar típic de coca, xocolata i préssec,
amb les firetes de terrissa i joguines i
la venda de la rajola commemorativa
de l’aplec que cada any ofereix l’Associació dels Amics de l’Arbre, cuidadors
del parc. També fou inaugurada l’obra
de la nova escalinata entre el monument de l’Estatut de Sau i el pla de la
plaça de les Alzineres. La inauguració
fou presidida per Jaume Aligue, president dels Amics de l’Arbre, i autoritats
municipals.
Durant l’aplec tingué lloc el XXXV
Concurs Nacional de Colles Sardanistes, amb la intervenció de la Cobla
Tàrrega i participant-hi tretze colles
sardanistes. També el Ball de Gegants,
a càrrec de la Fal·lera Gegantera, el
Concurs Agility d’agilitat canina i altres jocs tradicionals.

Trobada a
Montserrat de
Mans Unides
(5 d'octubre del 2019)

Amb motiu de la commemoració del 60è aniversari de Mans
Unides, l'entitat organitza una
trobada a Montserrat el dia 5
d'octubre d'enguany.
La jornada començarà a 2/4 de 12
amb una xerrada a càrrec de la
germana beneta M. Dolors Martín.
A 1/4 de 2 hi haurà la celebració
de l'eucaristia concelebrada pels
arquebisbes, bisbes i el pare abat.
I a 2/4 de 3 el dinar de germanor.
El preu per persona amb dinar i
viatge és de 35 euros. Només amb
viatge (portant-se el dinar de
casa) són 15 euros.
Per a apuntar-s'hi cal contactar
amb solsona@mansunides.org o
al 685 25 15 74 (Lluïsa). També podeu adreçar-vos als responsables
de Mans Unides de cada parròquia.
Us esperem a celebrar aquest
aniversari!

Fulldiocesà
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Visita a les esglésies de les colònies
del Llobregat
Catalonia Sacra organitza per al diumenge 29 de setembre
un itinerari guiat per a conèixer les esglésies de les colònies industrials del Llobregat. Les colònies són un dels fenòmens més característics del procés d'industrialització
de Catalunya. Es tractava d'un conjunt d'instal·lacions industrials separades dels nuclis de població, amb cases per a
obrers i encarregats, amb escola, economat i església.

Per a participar-hi cal fer inscripció prèvia al web www.
cataloniasacra.cat/agenda, al correu reserves@cataloniasacra.cat o al telèfon 693 720 202.
La primera aturada serà a l'església parroquial de Sant Mateu de l'Ametlla de Merola, la més gran de les colònies del
terme municipal de Puig-reig. La segona visita serà a l'església de Sant Josep de la Colònia Pons (1885-1887), qualificada
pels contemporanis com la catedral de l'Alt Llobregat.

Catalonia Sacra proposa conèixer les esglésies de l'Ametlla
de Merola i de la Colònia Pons, al terme de Puig-reig (Berguedà). Aquesta activitat, guiada per Rosa Serra, és propo- Més informació a:
sada pel bisbat de Solsona i començarà a les deu del matí. www.bisbatsolsona.cat o www.cataloniasacra.cat.

Festa major al santuari de Coaner
Amb motiu de la festa del naixement de la Verge Maria, el santuari de Coaner
els dies 7 i 8 de setembre va celebrar la seva festa major.
Els veïns de Coaner i rodalies (Súria, Salo, Palà, Valls…) i altres amics del santuari van assistir a tot un seguit d’activitats: sopar i música sota els estels, ballades de sardanes amb la Cobla de Súria, una xerrada i exposició sobre la vida de
la dona pagesa del segle passat a la comarca del Baix Solsonès, etc.
El diumenge a les onze del matí el rector de Coaner, Mn. Joan Casals, va celebrar
l’eucaristia amb la col·laboració de música en directe, recitació i cant dels goigs
de la Mare de Déu de Coaner amb una església plena de gom a gom. En sortint de
missa hom va felicitar a totes les Coaner amb una bonica foto de conjunt.
Informa: Unitat Pastoral Parroquial de Súria
22 de setembre del 2019
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L’Església es mobilitza davant els
damnificats per la «gota freda»
Redacció
El fenomen de la «gota freda» a la zona de llevant, Múrcia i
el sud del País Valencià, ha deixat un paisatge de devastació, amb victimes mortals i milers de damnificats.
El bisbe de Cartagena-Múrcia, José Manuel Lorca Planes, va demanar a les parròquies de la seva diòcesi que
fessin tot el possible per acollir les víctimes de la catàstrofe. El mateix prelat va realitzar una visita a les
zones afectades de la localitat d’Archena el dissabte
dia 14 de setembre.
A la diòcesi d’Oriola-Alacant, el Seminari Diocesà, oferint-se com a alberg, acollí un centenar de persones evacu-

ades. Moltes parròquies de nombrosos pobles de la mateixa comarca es posaren al servei de tots els afectats amb les
seves instal·lacions parroquials, essent acompanyats per
voluntaris, fidels, sacerdots i membres de Càritas, convertint-se en refugi i llar durant aquests durs instants.
Càritas Gandia, per la seva banda, va acollir a les seves
instal·lacions trenta-una persones sense llar a causa de les
fortes pluges, i a Moixent, el seu rector i els membres de
les conferències de Sant Vicenç de Paül visitaren diverses
famílies, sobretot persones grans i malalts, per portar-los
aliments i veure com es trobaven, car no havien pogut sortir de casa per les fortes pluges.

Bernardito Auza, nou nunci de la Santa Seu
El que era fins ara observador permanent de la Santa Seu a les Nacions Unides i a l’Organització d’Estats Americans, Bernardito Auza, ha estat nomenat
nou nunci de la Santa Seu a Espanya. El consell de ministres va donar-hi la seva
aprovació, el proppassat divendres dia 13, per a autoritzar el nomenament.
Auza té seixanta anys i es d’origen filipí. Fou ordenat sacerdot en 1985 i un any
després va començar la seva activitat pastoral a Talibón (Filipines). En 1990 va
entrar al servei diplomàtic de la Santa Seu i va servir a la Nunciatura de Madagascar, Bulgària, Albània i Haití.
A Espanya, substitueix el nunci Renzo Fratini.
Fulldiocesà
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Alemanya: beatifiquen un
sacerdot que morí en un
camp de concentració nazi

Televisió

Tu fotografía
Dirigida per Ritesh Batra

Redacció
El president del Pontifici Consell per
a la Promoció de la Unitat dels Cristians, cardenal Kurt Koch, va presidir el
diumenge 15 de setembre la missa de
beatificació del P. Richard Henkes, sacerdot que va morir màrtir en el camp
de concentració de Dachau durant la
Segona Guerra Mundial.
Fou ordenat el 6 de juny de 1925. No era
perfecte. Fou amonestat per mantenir
una amistat epistolar amb una jove.
Fou un gran predicador contra el nazisme. Reconeixia en l’afirmació del
nazisme una ofensa a la dignitat humana i a la fe catòlica. La franquesa
que usava en les prèdiques i els seus
comentaris sobre la nova ideologia i
les crítiques al règim nacionalsocia-

lista, el convertiren en blanc de la policia secreta, la Gestapo.
En 1943 fou detingut i portat al camp
de concentració de Dachau. Va ser enviat a la barraca número 26 amb altres sacerdots. En 1944 va sorgir en la
barraca 17 una epidèmia de tifus i es
va oferir a ajudar els malalts, malgrat
el risc de contagi.
A mitjan febrer de 1945 va emmalaltir
de tifus, fet que el portaria a la mort.
Els testimonis subratllen la seva
completa disponibilitat per a ajudar
els altres. També les seves cartes als
parents i coneguts de la seva parròquia testifiquen la seva maduresa
humana i sacerdotal.

Alemanya, 2019.
Intèprets: Nawazuddin Siddiqui i
Sanya Malhotra.
Gènere: drama romàntic.
Per a adults.
Rafi (Nawazuddin Siddiqui) és
un fotògraf de carrer de Bombai
(Índia), que intenta dedicar-se al
seu treball a temps complet.
La seva àvia el pressiona perquè
contragui matrimoni al més aviat
possible i convenç una estranya
perquè es faci passar per la seva
promesa.
La parella acaba desenvolupant
una unió que cap dels dos no
esperava i que canvia la seva vida
inesperadament.
«Encara que en un primer moment la pel·lícula sembla seguir
els rumbs d’una clàssica comèdia
romàntica, amb divertides idees,
es va transformant en la història
d’una relació poc convencional,
que Ritesh Batra tanca amb un
final antològic» (Aceprensa).
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Glossa

Mes missioner extraordinari
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Enguany es compleixen cent anys de la carta apostòlica
Maximum illud del papa Benet XV. Després de la Primera
Guerra Mundial va voler impulsar l’acció missionera de
l’Església, especialment dels preveres, desvinculant-la
de qualsevol lligam colonial.
El papa Francesc, fent-se ressò d’aquest aniversari, invita tota l’Església a un renovat compromís en la línia de
la seva exhortació apostòlica Evangelii gaudium. Cita, en
la seva carta de convocatòria, els paràgrafs més interpelladors, aquells en els quals demana a les comunitats que
avancin cap a una conversió pastoral i missionera, que
no deixin les coses com estan, perquè ja no serveix una
«simple administració» (EG 25).
Convoca per al propvinent mes d’octubre un mes missioner extraordinari amb la finalitat de despertar, més
encara, la consciència missionera de la missió ad gentes
i reprendre amb un nou impuls la transformació missionera de la vida i de la pastoral.
Fidels a les intencions del Papa, aprofitarem la convocatòria d’aquest mes missioner per a aprofundir en el treball

que estem duent a terme arreu de la diòcesi. La setmana
vinent publicarem els detalls dels actes d’inici i de cloenda, així com la iniciativa interdiocesana que vàrem acordar els bisbes de Catalunya. Seguint les indicacions de les
Obres Missionals Pontifícies, inaugurarem el mes missioner amb una trobada de pregària, la vigília de la festa de
Santa Teresina de l’Infant Jesús, patrona de les missions.
El clourem amb una eucaristia a la catedral, on convidarem
especialment els rectors i llurs equips. Serà una ocasió per
a valorar tots junts les passes fetes i pendents de fer en la
conversió pastoral i missionera de cada comunitat.
A mig mes, al santuari de la Mare de Déu de Montserrat,
hi haurà una trobada convocada per les delegacions de
Missions de les diòcesis de la Tarraconense adreçada especialment als infants de catequesi.
Cada unitat pastoral parroquial farà bé d’aprofitar aquesta iniciativa universal per a organitzar alguna activitat aprofitant la presència d’alguns dels missioners que
aquests dies estan per la diòcesi i per a revisar i reimpulsar el seu procés de conversió pastoral i missionera.
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