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La
Immaculada
Avui és la festa de la Puríssima. En època medieval, els monarques que regiren
els territoris de Corona d'Aragó foren
uns defensors entusiastes del misteri
de la Concepció Immaculada de Maria,
tant, que l'any 1333 el rei Alfons III fundà a la ciutat de Barcelona una confraria sota l'advocació de «la Puríssima»
coneguda com a Confraria de la Casa
del Senyor Rei. Ja en el segle anterior,
Arnau de Palau, bisbe de Barcelona, en
1281 i a petició dels framenors de la
ciutat comtal, establí per als territoris
del bisbat la festa litúrgica de la Concepció Immaculada de Maria; una festivitat que potencià encara molt més
el seu successor a la seu barcelonina, el
franciscà fra Bernat Pelegrí, amic i protector del famós teòleg immaculista, el
beat Ramon Llull, tercerol franciscà.
En plena controvèrsia immaculista
entre els teòlegs més prestigiosos de
les universitats catòliques, l'any 1394,
i a petició del rei Joan I, fou establerta a Barcelona i arreu dels territoris
de la Corona Catalano-Aragonesa la
celebració solemne de la festa de «la
Puríssima», una festivitat que, d'altra
banda, ja era força popular en moltes
poblacions de casa nostra.
Així, l'aportació de l'escola teològica
franciscana de Barcelona als decrets
immaculistes dels reis de la Corona
d'Aragó fou molt destacada.
(Continua a la pàgina 6.)

Núm.3.814 - Any 73

2 —bona nova

«Tindràs un fill i li posaràs el nom de
Jesús»
Immaculada Concepció de Maria
Lectura del llibre d’Isaïes
Després que l’home hagué menjat el fruit de l’arbre el
Senyor-Déu el cridà i li digué: «On ets?» Ell li respongué:
«He sentit que us passejàveu pel jardí i, com que vaig nu,
he tingut por i m’he amagat.» Li digué el Senyor-Déu: «Qui
t’ha fet saber que anaves nu? És que has menjat del fruit de
l’arbre que jo t’havia prohibit de menjar?» L’home li digué:
«La dona que m’heu donat m’ha ofert el fruit d’aquell arbre,
i n’he menjat.» El Senyor-Déu digué a la dona: «Per què ho
has fet, això?» Ella li respongué: «És que la serp m’ha enganyat.» El Senyor-Déu digué a la serp: «Ja que has fet això,
seràs la més maleïda de totes les bèsties i de tots els animals feréstecs. T’arrossegaràs sobre el ventre i menjaràs
pols tota la vida. Faré que sigueu enemics tu i la dona, i el
teu llinatge i el d’ella. Ell t’atacarà al cap, i tu l’atacaràs al
taló.» L’home donà a la seva esposa el nom d’Heva, perquè
ella ha estat la mare de tots els qui viuen.
(3,9-15.20)
Salm responsorial
Canteu al Senyor un càntic nou: ha fet obres prodigioses.
(Salm 97)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, tot el que diuen les Escriptures és per instruir-nos a nosaltres, perquè la força i el consol que elles ens
donen ens ajudin a mantenir la nostra esperança. Que Déu,
que us encoratja i us conforta, us concedeixi també d’estar
d’acord en Jesucrist, perquè, ben avinguts de cor i de llavis,
glorifiqueu Déu, el Pare de Jesucrist, el nostre Senyor.
Per això accepteu-vos els uns als altres com el Crist us ha acceptat, donant així glòria a Déu. Vull dir que Crist es posà al
servei del poble jueu per mantenir la veracitat de Déu, ja que
calia complir les promeses fetes als patriarques, però si els
altres pobles glorifiquen Déu, és per pura bondat. Ho diu l’Escriptura: «Us lloaré entre les nacions, cantaré al vostre nom.»
(15, 4-9)
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Déu envià l’àngel Gabriel a un poble de
la Galilea anomenat Natzaret, per dur un missatge a una
noia, promesa amb un descendent de David, que es deia JoFulldiocesà

sep, i el nom de la noia era Maria. L’àngel entrà a casa d’ella
i li digué: «Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb
tu.» Ella es torbà en sentir aquestes paraules i pensava per
què la saludava així. Però l’àngel li digué: «No tinguis por,
Maria; Déu t’ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li
posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill-del’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu
pare, serà rei del poble d’Israel per sempre, i el seu regnat
no tindrà fi.» Maria preguntà a l’àngel: «Com pot ser això, si
jo no tinc marit?» L’àngel li respongué: «L’Esperit Sant vindrà sobre teu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva
ombra; per això el fruit sant que naixerà l’anomenaran Fill
de Déu. També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill
a la seva edat; ella que era tinguda per estèril ja es troba al
sisè mes, perquè a Déu res no li és impossible.» Maria va
respondre: «Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en
mi les teves paraules.» I l’àngel es va retirar.
(1,26-38)

«"Sóc l'esclava
del Senyor: que es
compleixin en mi les
teves paraules". I
l'àngel es va retirar»
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Agenda

L’Esperit d’enteniment

Lit. hores: Setmana II

Miquel Tresserras Majó, prev.
Isaïes diu del Messies: en ell reposa «l’Esperit del Senyor, esperit de saviesa i
d’enteniment», que també nosaltres rebem del Crist.
L’enteniment és la facultat de conèixer. Avui el coneixement evoluciona a dues velocitats. Hi ha la recerca de punta, espectacular, que paguen les grans companyies,
adreçada a augmentar beneficis. I hi ha la ciència humanística, ètica i religiosa que
avança a poc a poc, sovint en la solitud, aconseguida per homes i dones com Joan Baptista. És desinteressada, moguda per «l’esperit de consell i de valentia», que vol canviar les regles del joc que degrada la gent, i que lluita per fer justícia als desvalguts.
La primera es fa en nom del progrés material i regala benestar sobretot a aquells
que ja en tenen més. La segona és crítica, denuncia els efectes nocius d’un progrés que redueix les persones a coses i destrueix la naturalesa. Se centra en els
nostres problemes vitals. És clar, la ciència de punta aporta coneixements indispensables per a millorar. Però, aplicada només al negoci, sense reflexió ètica i espiritual, es torna destructiva.
Arreu hi ha grups que s’esforcen per comprendre tant les persones com allò que tenim
tots en comú. Aquesta segona ciència, atenta a les diferències individuals i als anhels
que compartim els humans, intenta respondre a les necessitats profundes de la gent.
És la saviesa que ens ajuda a entendre la meravella del naixement de Jesús i que ens
recorda que cada un de nosaltres és responsable de dur «el Regne de Déu» al món.

La imatge

El món té un inici; també l’obra que
Déu ha pensat per a la seva salvació.
El Verb ha de néixer d’una dona; ja
l’ha triada, però cal el seu consentiment. Ara envia l’àngel Gabriel a
anunciar-li la missió encomanada.
El dibuix acaba bé: Sóc l’esclava del
Senyor, que es compleixin en mi
les teves paraules.
¿Recordem, quan el Senyor ens ha
cridat a missió, quina ha estat la
nostra resposta?
L’Anunciació (1433). Jaume Ferrer II
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9 dilluns
—Sant Juan Diego Cuauhtlatloatzin
Is 35,1-10/Salm 84/Lc 5,17-26
10 dimarts
La Mare de Déu de Loreto
—Santa Júlia i Eulàlia de Mèrida
Is 40,25-31/Salm 102/Mt 18,12-14
11 dimecres
—Sant Damas I
—Santa Maravillas de Jesús
Is 40,25-31/Salm 102/Mt 11,28-30
12 dijous
La Mare de Déu de Guadalupe
Aniversari de l’ordenació episcopal
de Mons. Xavier Novell
Is 41,13-20/Salm 144/Mt 11,11-15
13 divendres
—Santa Llúcia
—Santa Otília
—Sant Antíoc
Is 48,17-19/Salm 1/Mt 11,16-19
14 dissabte
—Sant Joan de la Creu
Sir 48,1-4.9-11b/Salm 79/Mt
17,10-13
15 diumenge III d’Advent, “Gaudete”
/ Cicle A
—Santa Cristina
Is 35,1-6a.10./Salm 145/Jm 5,7-10/
Mt 11,2-11
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Recés d’Emmaús Dones, al Seminari de
Solsona
Comissió Recés Emmaús Dones
Del 22 al 24 de novembre va tenir lloc el Recés Emmaús Dones
al Seminari de Solsona. Van participar-hi vint-i-tres dones, de
les quals vint-i-una eren del nostre bisbat; un gran goig, perquè
va molt enfocat a la visió; un cap de setmana en què es van viure experiències inoblidables. Les caminants van obrir el cor i es
van deixar portar emoció rere emoció fins a trobar la presència de Jesús dins seu i sentir-se plenament estimades. Moltes
llàgrimes de tendresa i de goig anaven vessant mentre, a poc
a poc, el seu cor s’anava obrint a l’amor de Déu fins a arribar al
diumenge en què ja tot fou una gran festa.

L’amor, la fraternitat, les abraçades i les mostres d’estimació
eren a vessar. Al final se celebrà la missa, presidida per Mn.
Abel Trulls, consiliari del Recés Emmaús, i concelebrada per
Mn. Josep M. Vilaseca, vicari general. La capella era plena de
familiars de les caminants i tot era alegria i goig. En acabar,
tres testimonis van compartir el que Déu havia fet en aquell
cap de setmana dins el seu cor. Les paraules clau van ser fe,
confiança i amor. Una experiència única per a moltes caminants i servidores que no oblidaran.
(Notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat)

Curs «Nova Vida» de l'EESA Solsona
Del 24 al 26 de gener de l'any 2020, al Seminari de Solsona, hi ha una altra edició del curs «Nova Vida», un curs que té com a objectiu experimentar la salvació
de Déu a través d’un trobament personal amb Jesús ressuscitat i una nova efusió
de l’Esperit Sant. El curs va adreçat a tothom, però especialment a catequistes,
educadors, membres de grups d’iniciatives evangelitzadores, delegats diocesans,
membres de delegacions, monitors... La quantitat a aportar per persona és de 99
€ / habitació individual o bé 94 € / habitació doble (el preu inclou la pensió completa i l’ús de materials; cal portar Bíblia, llibreta i bolígraf). Si hi estàs interessat
o interessada, has de fer efectiu el pagament del curs al número de compte de «la
Caixa» ES89 2100 3343 5322 0004 2786 (indicant nom i cognoms, com també
«curs Nova Vida»). El termini d’inscripcions acaba el dia 16 de gener.
Places limitades. Per a més informació: eesasolsona@bisbatsolsona.cat
o bé al telèfon 629 428 683 (Teresa Gené).
Fulldiocesà
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Navàs celebra els 50 anys
de sacerdoci del seu rector

Notícies Breus

Parròquia de Navàs
El diumenge 24 de novembre, a la missa
de dotze de la parròquia de la Sagrada
Família de Navàs, es van donar gràcies
a Déu pels cinquanta anys de sacerdoci
del seu rector, Mn. Antoni Quesada.
La missa, presidida per ell mateix i
concelebrada per Mn. Tomàs Calvo,
va ser solemnitzada amb els cants del
Cor Parroquial i hi participaren membres del Consell de Pastoral, de diversos grups parroquials i infants de la
catequesi, els quals portaren les ofrenes i en acabar acompanyaren dos
membres del Consell de Pastoral que,
en nom de tots els fidels, lliuraren al
mossèn un àlbum amb fotografies de
tota la seva vida.
Un feligrés, en acabar la missa, expressava: «Com a fill del Concili deu

tenir uns horitzons oberts, una ànsia
de llibertat, admetent la diversitat
dins l’Església i entre els fidels.»
Mn. Tomàs Calvo, per la seva part, afegí: «Mossèn Antoni celebra les seves
noces d’or sacerdotals; ens hem d’unir
a ell donant gràcies a Déu per tantes
gràcies com el Senyor haurà escampat
a través d’ell» i que els capellans han
de «lluitar sempre per ser senzills,
trobadissos, servidors dels febles» i
sentir-se «en llibertat per a anar sempre amb la veritat».
Un cop acabada la missa, a l’exterior
del temple hi va haver un refrigeri per
a arrodonir l’aniversari sacerdotal i es
repartí als assistents una targeta de
record amb un poema de Mn. Climent
Forner.

Trobada Europea
de Joves
Taizé 2019-2020
Del dia 28 de desembre de 2019
al dia 1 de gener de 2020 tindrà
lloc, com cada any, la Trobada
Europea de Joves Taizé. Enguany
a la ciutat polonesa de Wroclaw.
Aquestes trobades reuneixen milers de joves per compartir pregàries, tallers, eucaristies, testimonis
i altres activitats més lúdiques.
Informació tel. 602 64 42 51 (Miquel) joventut@bisbatsolsona.cat

25 anys de
professió religiosa
M. Coll
El dia 6 de novembre, dues monges del monestir de les Adoratrius Perpètues del Santíssim Sagrament de Berga, Sor Ma Mercè
de la Divina Misericòrdia i del Cor
Traspassat i Sor Ma Adelina de la
Santíssima Trinitat, van celebrar
els 25 anys de professió religiosa.
La missa fou solemne i concelebrada, presidint el franciscà P.
Josep Gendrau. Informa: Montserrat Coll
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Catalunya i la Immaculada Concepció
Fra Valentí Serra de Manresa.
(Prové de la pàgina 1.)
En efecte, des del convent de Sant Francesc, situat prop del
port de Barcelona, els framenors Joan de Quintana (professor a la Sorbona i mestre del beat Joan Duns Escot), Arnau
de Claramunt (†1277) i Ponç Carbonell (1298) contribuïren,
molt eficaçment, a la vertebració teològica del dogma de la
concepció immaculada de Maria, ja que el Concili de Constança (1414-1418) recollí algunes de llurs aportacions,
així com també el Concili de Basilea (1431-1449).
L'any 1618, en el clima propi de la Catalunya del Barroc i
prosseguint amb aquesta tradició mariana, la Universitat
de Barcelona acordà defensar perpètuament la Concepció
Immaculada de Maria. Durant les pestes que assolaren la
Catalunya del segle XVII, els consellers de la ciutat de Barcelona, afligits pels estralls de l'epidèmia de 1651, s'acolliren a la protecció de Maria Immaculada fent-li ofrena
de les claus de la ciutat i «encomanant-li i suplicant-li encaridament fos servida de ser la guarda i custòdia d'esta
ciutat». L'any 1656, agraïts els barcelonins per la protecció
de Maria, feren vot de «defensar en tot temps sa pura e immaculada concepció fins a morir».

passats alguns segles de controvèrsia teològica, des d'una
gran sintonia amb la tradició espiritual del poble fidel, el
papa Pius IX, el dia 8 de desembre de 1854, amb la butlla
Ineffabilis Deus proclamà —envoltat de 54 cardenals, 42
arquebisbes i 98 bisbes i davant una multitud integrada
per més de 50.000 fidels— el dogma de la Immaculada Concepció de Maria. Poc després, aquesta definició dogmàtica
es veuria ratificada per la mateixa Mare de Déu quan, el
dia 25 de març de 1858, declarà ella mateixa, a Lurdes de
França, a la cova de Massabielle: «Jo sóc la Immaculada
Concepció.»

De les confraries pròpiament immaculistes, cal destacar
la de Manresa, anomenada popularment dels «Favets»,
fundada l'any 1489 a la col·legiata basílica de la Seu i que
des de l'any 1536 ostenta el títol de «Reial Confraria» per
concessió de l'emperador Carles I. En temps més recents, i

Fins no fa gaires anys, els adroguers i botiguers de queviures de Catalunya solien tenir a l'establiment una capelleta amb la imatge de la Puríssima, que ornamentaven amb
flors i lluminàries, especialment durant la novena i el dia
de la seva festa.

Abusos a la xarxa: cimera a Roma amb gegants de la tecnologia
El papa Francesc ha demanat recentment a les grans companyies tecnològiques com Google, Microsoft, Amazon o Apple
que no permetin «ser usades per a organitzar, encarregar i
participar en abusos de menors a distància, fins i tot més enllà
de les fronteres nacionals, cosa que està en ràpid creixement».
El Pontífex va convocar a mitjan novembre representants
d'aquests gegants multinacionals per a lluitar contra la
impunitat dels abusos sexuals a menors que es produeixen
a través de la xarxa.
Francesc va reconèixer en primer lloc que l'Església «ha
viscut en el seu propi cos experiències dramàtiques» de
Fulldiocesà

l'abús de menors i va manifestar l'obligació d'estar en la
primera línia de la cura d'aquestes ferides. A continuació
urgí les grans plataformes digitals a no «considerar-se
completament estranyes a l'ús dels instruments que posen
en mans dels seus clients».
«Per a afavorir el desenvolupament d'internet, les empreses
que proporcionen els serveis han estat considerades durant
llarg temps meres proveïdores de plataformes tecnològiques, sense responsabilitat moral ni legal respecte al seu
ús», digué el Sant Pare, que també es féu ressò de la proliferació de delictes de tota mena comesos a través d'internet.
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Preocupació per les conseqüències de la despoblació
Els bisbes aragonesos publiquen una carta pastoral
És un fenomen que ocupa des de fa
temps els debats polítics i socials: l'Espanya buida. La despoblació de les zones rurals fa que algunes zones competeixin amb Noruega amb les dades
de la densitat demogràfica.
Una de les regions més afectades és
Aragó. Una de les seves províncies s'ha
fet cèlebre amb el lema «Teruel existe.»
Els bisbes de les sis diòcesis aragoneses s'han unit per signar una carta pastoral conjunta sobre l'Església al servei
del món rural, titulada «Natzaret era
un poble petit». «Ho fem urgits per la
necessitat d'oferir un raig de llum i
d'esperança davant la situació greu de
la despoblació en les nostres diòcesis.»
La carta ofereix «una mirada contem-

plativa a la senzillesa evangèlica viscuda en la mística del quotidià», amb
un «elogi del petit enfront de la valoració dels nombres i de les masses, enfront de l'asfíxia de la productivitat i
la dictadura de l'aparença». D'aquesta
manera, pretén ser «un cant a les minories creatives que són les comunitats dels nostres pobles, ressaltant el
rostre femení del medi rural».
Així mateix, els prelats han volgut valorar «els grans esforços que les nostres Administracions estan fent per
millorar la vida en el món rural», i han
animat els polítics perquè «segueixin
en aquesta direcció i estiguin molt
atents a aquests petits nuclis, ja que
podem ser una petita resta del que
vam ser, però mai un residu».

Dos congressos i
una polèmica
Redacció

L'actualitat eclesial ha estat marcada per unes declaracions de la
ministra d'Educació en funcions,
Isabel Celáa, en què negava que
el dret a la llibertat d'educació
religiosa es derivés de la Constitució. Es van encendre totes les
alarmes respecte a les intencions
del futur govern espanyol.
Els bisbes van recordar a la ministra que la llibertat d'ensenyament
i el dret a la formació religiosa
són explícitament reconeguts en
la Carta Magna, en el seu artícle
27, i en el XI Congrés «Catòlics i
vida pública», tingut a Madrid, en
què es va recordar que «l'Estat no
és el titular del dret a l'educació
sinó el seu garant».
En un altre ordre de coses, a
l'Ateneu de Sant Pacià el dia 14
de novembre es va cloure amb
èxit el congrès sobre el papa
Francesc, en què es van exposar
quinze ponències d’experts a
nivell mundial i que va permetre
d'entrar en el cor d’un pontificat «que manté la centralitat de
l’Evangeli però que fa canviar la
manera de viure’l».
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Glossa

Maria
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest any, la festa de la Immaculada coincideix amb el
segon diumenge d’Advent. Maria, figura major d’aquest
temps, enguany llueix d’una manera especial i ens ensenya a preparar-nos per al Nadal.
Maria es la dona atenta, oberta, valenta i confiada. Maria,
a més, és bona mestra, perquè ensenya amb l’exemple.
Ella és la dona atenta a Déu. En el recolliment silenciós i
pausat de Natzaret ens ensenya a aturar-nos. Tots sabem
que viure atrafegats no ens permet adonar-nos del que
realment ens passa a nosaltres i als altres. Maria, aquest
Advent, ens invita a relaxar l’agenda, a renunciar a fer,
mirar o programar per dedicar més temps a contemplar.
Lluny de viure uns dies avorrits i grisos ens sorprendrem
del color que pren tot el que passa per dins nostre i davant nostre.
Ella és la dona oberta a Déu. Ella veu amb els ulls del cor,
beslluma Déu en el quotidià: s’adona dels seus xiuxiueigs
en el silenci; capta la seva acció en les persones i esdeveniments; i s’adona de la seva presència esclatant quan es
revela. La Immaculada ens mostra que el pecat enteranyina els sentits interiors. Maria aquest Advent ens proposa “fer dissabte” en la nostra ànima per poder veure el
Senyor que es vol fer present.
Ella és la dona valenta, la dona del sí, la noia forta que
davant la proposta de Déu no dubta. Pregunta, entén que
Déu és més gran i ho pot tot i diu que està disposada. En
un temps d’inseguretats i de pors, Maria ens ensenya a fiar-nos de Déu. Qui més qui menys tenim alguna decisió a
prendre —començar una relació; cercar o canviar de treball; obrir-se a tenir un fill; renunciar a quelcom a causa
de la vellesa; afrontar aquell problema—. Maria ens em-

peny a escoltar Déu i a descobrir el camí que ha pensat
per a nosaltres. Ella ens impulsarà a dir un sí sense por i
sense condicions.
Ella és la dona de la confiança en Déu: la que posa a les
seves mans el que diran; la que fa viatges incomprensibles; la que acull les circumstàncies tal i com venen i sap
descobrir-hi que Déu hi trama quelcom. En aquest temps
de frustracions i malestar, de fracassos i de sense sentit,
Maria ens ensenya a entendre que no estem sols en la
composició de la nostra vida, que a Déu no li molesten les
marrades o els obstacles, al contrari, els aprofita. Maria
ens fa veure que quan diem sí a la voluntat de Déu, tot li
serveix. Fins i tot allò que a nosaltres ens frustra o ens
ensorra. Maria ens pot ajudar a mirar a fons el que ara
ens està passant i a descobrir-hi l’ordit de Déu.
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