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A l’estiu fem vacances amb el Senyor
Comencem l’estiu amb les vacances, la calor, el descans…
almenys per a alguns. Enguany sembla que es podrà viatjar
i sortir una mica més, amb les mesures corresponents.

Són activitats lúdiques i espirituals que ajuden a créixer
en la fe i a descansar en el Senyor. Totes elles han anat sortint en el Full diocesà o a la pàgina web del bisbat.

Que tinguem vacances, que sigui època de descans i de desconnectar de la feina, no vol dir que deixem la nostra vida
de fe i comunitat cristiana. Encara més, a l’estiu, si tenim
més temps lliure, dediquem-lo al Senyor: fent més pregària,
llegint alguna text espiritual, continuant anant a missa, etc.

Les Catecolònies per a infants del 3 a l’11 de juliol al Molí
de la Roda (Veciana); les colònies per a joves del 18 al 25 de
juliol a Poblet i a la Segarra; i els exercicis espirituals per a
adults del 13 al 17 de juliol al Seminari de Solsona.

Acolliu-vos també a les propostes cristianes que hi ha a la
diòcesi, com ara les Catecolònies per a infants, les colònies d’estiu per a joves i els exercicis espirituals per a adults.
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Si el Senyor és el centre de la nostra vida, si volem ser comunitat cristiana, ens hem de continuar alimentant espiritualment. La fe no «tanca per vacances». Aquest estiu fem
vacances amb el Senyor!
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«Per què sou tan porucs? Encara
no teniu fe?»
Diumenge XII durant l’any / Cicle B
Lectura del llibre de Job
El Senyor, des de la tempesta, digué a Job: «¿Qui posà
les portes que limiten la mar quan naixia plena d’insolència, i jo la vestia amb les boires i li donava, per bolquers, la nuvolada? Jo vaig retallar les seves vores i la
vaig tancar amb portes i barrots, tot dient-li: Fins aquí
et permeto de venir, no més enllà. Atura la insolència
de les teves ones.»
(38,1.8-11)
Salm responsorial
Enaltiu el Senyor, perdura eternament el seu amor.
[106]
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de
Corint
Germans, l’amor que el Crist ens té ens obliga: hem de reconèixer que un ha mort per tots. I és que tots han mort,
però ell ha mort per tots, perquè els qui viuen no visquin ja
per a ells mateixos, sinó per a aquell que ha mort per tots
i ha ressuscitat. Per això nosaltres, des d’ara, ja no valorem ningú per la seva condició mortal, i si en altre temps
havíem valorat així el Crist, ara ja no ho fem. Aquells qui
viuen en Crist són una creació nova; tot el que era antic ha
passat, ha començat un món nou.
(5,14-17)
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
Un dia, cap al tard, Jesús diu als deixebles: «Passem a l’altra riba.» Deixaren, doncs, la gent, i se l’endugueren en
la mateixa barca on es trobava. Vora d’ells seguien també altres barques. Mentrestant s’aixecà un temporal de
vent tan fort que les onades queien sobre la barca i s’anava omplint. Jesús era a popa, dormint amb el cap reclinat
en un coixí. Ells el criden i li diuen: «Mestre, no veieu que
ens enfonsem?» Jesús es desvetllà, renyà el vent i digué
a l’aigua: «Calla i estigues quieta.» El vent amainà i seguí
una gran bonança. Després els digué: «Per què sou tan porucs? Encara no teniu fe?» Ells, plens de gran respecte, es
preguntaven l’un a l’altre: «Qui deu ser aquest, que fins el
vent i l’aigua l’obeeixen?»
(4,35-41)
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«Ells, plens de gran
respecte, es preguntaven l’un a l’altre:
“Qui deu ser aquest,
que fins el vent i l’aigua l’obeeixen?”»
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Agenda

La tempesta calmada

Lit. hores: Setmana IV

Carles Riera i Fonts, pvre.
Déu, obrant en Jesús, pot apaivagar una tempesta perquè domina la creació —
els biblistes diuen que, en l’Antic Testament, el mar significa el caos.
Els deixebles devien haver travessat moltes vegades d’una riba a l’altra el llac de
Genesaret, sols, sense que els passés res. I justament aquesta vegada que duien Jesús a la barca, se’ls gira una gran tempesta i es desesperen. I Jesús dorm (a Getsemaní serà al revés: Jesús està preocupat i els deixebles s’han adormit, cf. Mc 14,32-41).
Les tribulacions naveguen amb nosaltres, ens trasbalsen i ens impacientem. I,
mentrestant, Jesús dorm. Dorm? Ens deixa fer, sembla que no hi sigui, però hi
és. Jesús dorm significa que Déu calla. Vet aquí el gran tema del silenci de Déu.
El son del Fill expressa la plena confiança en el Pare. Fer la travessia amb ell vol
dir dur-lo sempre a la nostra barca, de timoner, a fi que ens orienti i ens ajudi
a anar superant les tamborinades de la vida mentre anem passant d’una riba a
l’altra, d’aquest món al venidor.
«No sap a Déu pregar qui a mar no va», diu la veu del poble. Si algú encara no n’ha
après, que s’embarqui a mar obert i segur que n’haurà coneixença tot sol.
Calmar la tempesta és promesa de salvació. Sense l’ajut de Déu, sense el seu
govern, els nostres plans se’n van a l’aigua.

22 dimarts
—Santa Tomàs More i Joan Fisher, mrs.
Gn 13,2.5-18/Salm 14/Mt 7,6.12-14
23 dimecres
—Santa Alícia, mr.
—Sant Jacob, patriarca
Gn 15,1-12.17-18/Salm 104/Mt
7,15-20
Missa vigília Sant Joan: Jr 1,4-10/
Salm 70/1Pe 1,8-12/Lc 1,5-17
24 dijous
El Naixement de Sant Joan Baptista
Is 49,1-6/Salm 138/Ac 13,22-26/
Lc 1,57-66.80
25 divendres
—Santa Eva, rel.
—Sant Guillem, eremita
Gn 17,1.4-5.9-10.15-22/Salm 127/
Mt 8,1-4

La imatge

Al llac de Tiberíades la tempesta fa
basarda: un caos. Mentrestant Jesús
dorm tranquil·lament a popa. Fins
que els deixebles el criden: Ens enfonsem! Jesús tracta la tempesta com
si fos un endimoniat; els deixebles
constaten que el vent i l’aigua l’obeeixen i que comença una gran bonança.
Sofrim tempestes, personals i collectives. Podem dir confiadament
a Jesús que ens enfonsem!
La tempesta del mar de Galilea (1583-88).
Adriaen Collaert

20 de juny del 2021

21 dilluns
—Sant Lluis Gonzaga, jesuïta
—Santa Colàgia de Barcelona,
mercedària
Gn 12,1-9/Salm 32/Mt 7,1-5

26 dissabte
—Sant Josepmaria Escrivà de
Balaguer, fund.
Gn 18,1-15/Lc 1/Mt 8,5-17
27 diumenge XIII de durant l’any /
Cicle B
La Mare de Déu del Perpetu Socors
Santa Victòria
Col·lecta de l’Òbol de Sant Pere
Sa 1,13-15.2,23-24/Salm 29/2Co
8,7.9.13-15/Mc 5,21-43
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Celebració dels tres sagraments de la
iniciació cristiana a Montmajor
Catequista de primera comunió i confirmació
El dissabte dia 5 de juny a les dotze del migdia va tenir lloc
a la parròquia de Sant Serni de Montmajor una celebració
molt bonica, presidida pel senyor bisbe i concelebrada per
Mn. Jaume Prat, rector de de la parròquia, celebració en
què es van rebre els tres sagraments de la iniciació cristiana (baptisme, primera comunió i confirmació).
En primer lloc, es va batejar un nen de quatre mesos.
Seguidament, tres noies i un noi van rebre el do de l’Esperit Sant mitjançant la confirmació. Finalment, dues

nenes van combregar per primera vegada. En aquesta
celebració no hi va faltar res: hi havia dos escolanets,
les pregàries escrites i llegides pels qui rebrien els sagraments, els cants amb guitarra, l’acció de gràcies per
part d’una de les nenes que feia la primera comunió i
una carta de compromís envers Jesús escrita pel noi
que es va confirmar
Esperem que continuïn seguint Jesús, participant en l’eucaristia dominical. Per molts anys!

El vídeo del Papa – juny 2021
Aquest mes de juny la Xarxa Mundial d’Oració del Papa parla sobre «La bellesa
del matrimoni». ¿És cert això que diuen alguns, que els joves no volen casar-se,
especialment en aquests temps tan durs? Casar-se i compartir la vida és una
cosa bonica. És un viatge compromès, a vegades difícil, a vegades complicat,
però val la pena d’animar-s’hi. I, en aquest viatge de tota la vida, el marit i la
muller no estan sols: els acompanya Jesús. El matrimoni no és solament un acte
social; és una vocació que neix del cor, una decisió conscient per a tota la vida,
que necessita una preparació específica. Si us plau, no ho oblideu mai. Déu té
un somni per a nosaltres: l’amor. I ens demana que el fem nostre. Fem nostre
l’amor, que és el somni de Déu. I preguem pels joves que es preparen per al matrimoni amb el suport d’una comunitat cristiana: perquè creixin en l’amor. Que
creixin en l’amor amb generositat, fidelitat i paciència. Perquè per a estimar
cal molta paciència. Però val la pena. (Mireu el vídeo a www.bisbatsolsona.cat)
Fulldiocesà
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Festa de Corpus a Tàrrega
Josep Castellà / Foto: Josep M. Martí Carnicer
La feligresia targarina celebrà la festa de Corpus amb tota
solemnitat. Des del capvespre del dijous dia 3 fins a la tarda
del dia 5 se celebraren en diversos torns les «40 hores per
al Senyor», que acabaren amb una tarda d’adoració guiada
amb pregàries i cants.

Acabada l’eucaristia es feu una senzilla processó amb la
custòdia del Santíssim, acompanyada dels nens de primera
comunió. Mn. Vilaseca beneí la ciutat des de la porta principal de la plaça Major.

Després, la custòdia entrà solemnement al temple, acomEn la gran festa de Corpus del diumenge s’oficià una missa panyada de l’Àliga de la Ciutat, que ballà davant el Santísa Santa Maria de l’Alba, presidida per Mn. Josep M. Vilase- sim en senyal d’homenatge dels targarins al Senyor. Degut
ca. Com que simultàniament se celebra el Dia de la Caritat, a les normes sanitàries vigents per la pandèmia, per segon
una responsable de Càritas Parroquial llegí el pregó d’en- any consecutiu no es pogué celebrar la tradicional procesguany amb el lema «Siguem més poble».
só de Corpus pels carrers de la ciutat.

Jornada de sensibilització eclesial a la unitat de Súria
El dissabte dia 29 de maig, al temple parroquial de Súria, des de les cinc de la
tarda fins a la missa de les vuit del vespre, es reuní l’equip pastoral de la unitat
amb els voluntaris dels diferents grups, conduïts per la delegada episcopal per
a l’aplicació del pla pastoral, Sra. Teresa Gené. Fou una jornada de sensibilització i conscienciació del fet de ser i construir avui Església dins el programa de
formació diocesà «Acompanyament Integral de Parròquies».
Al llarg de la tarda es reflexionà, en primer lloc, sobre la descristianització que
pateix la nostra societat com a conseqüència de la crisi d’identitat, provocant
un sentiment d’indiferència i dolor. La segona part de la trobada, i d’acord amb
el magisteri pontifici des del Concili Vaticà II, subratllà la necessitat de sortir i
fer deixebles per a la salut i la missió de l’Església. Es clogué la trobada oferint
tot el treball a la Santíssima Trinitat en la missa de la seva solemnitat.
Informa: UPP Súria.
20 de juny del 2021
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«El cristià ha de denunciar però també
ha d’anunciar, anunciar la vida»
Continuació de l’entrevista a Margarita Bofarull, membre de la Pontifícia Académia per la Vida

(Continua de la setmana passada.)
¿L’ha sorpresa que s’hagi aprovat
aquesta llei després d’un any en què,
a causa del coronavirus, han mort
milers de persones a les residències
de gent gran amb el dolor que això ha
suposat per a tothom?
Sorpresa, no; m’ha causat indignació.
En un moment de pandèmia en què estàvem saturats de morts en unes condicions que fan molt difícil el dol després, aquesta llei ha passat sense cap
debat social, ha passat com a proposició de llei i no com a projecte de llei.
Fulldiocesà

La diferència de passar-la com a proposició de llei és que no ha necessitat
debat parlamentari, es va encomanar
a una comissió. Han ignorat del tot el
magnífic informe que va fer el Comitè
de Bioètica d’Espanya, que és un comitè plural, l’òrgan assessor del mateix
govern per a aquests temes, informe
que no han tingut en compte per a res.
La laica França va fer un debat de dos
anys per a arribar a la conclusió que
no es podia legalitzar l’eutanàsia; el
que van legalitzar és la sedació palliativa, que a Espanya és legal des de
sempre. S’ha jugat amb la confusió
terminològica. Moltes persones que

França va fer un
debat de dos anys
per a arribar a la
conclusió que no
es podia legalitzar
l’eutanàsia; el que
van legalitzar és la
sedació pal·liativa,
que a Espanya és
legal des de sempre.
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diuen que estan d’acord amb l’eutanàsia el que realment diuen és «no vull
patir», «no vull que m’allarguin la vida
per mitjans artificials», i això no és
eutanàsia. La llei demana certificar la
mort per eutanàsia com a «mort natural», cosa que és capgirar totalment el
concepte de mort natural. És més rendible l’eutanàsia que sostenir vides
que generen una despesa, però mirar
la vida humana només des del punt
de vista de la rendibilitat econòmica
és una regressió en els drets, sobretot
el dret a la vida. Obre la porta a una
vulneració dels drets de les persones
que es troben en una especial vulnerabilitat, les quals poden sentir-se
com una càrrega familiar o social, i
això posa aquestes persones en una
situació de molta angoixa. El malalt
no és solament el malat; és el malat i
el seu entorn, no els podem concebre
individualment. Amb l’eutanàsia no

hem guanyat cap dret sinó que n’hem
perdut molts.
Com a cristians hem aixecat prou la
veu contra l’eutanàsia i l’avortament?
L’Església en els temes de defensa de la
vida sempre ha estat molt clara. La vida
és el gran regal que Déu ens fa. Jesús va
dir: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida.».
Per tant, no podem anar en contra de
la vida. El nostre Déu és Déu de vida i
la promou. Això també pertoca a cada
cristià. En el nostre lloc, en la nostra
mesura, quin tipus de discurs apliquem
a la vida diària? Què transmetem?
¿Transmetem gust per la vida, la celebrem, la promovem? Mostrem la grandesa del que som cridats a experimentar? El cristià és profeta i, per tant, ha
de denunciar, però també ha d’anunciar.
Això ens ha de fer pensar a tots. Anunciem, promoguem i celebrem la vida!

Diumenge vinent,
col·lecta de l’Òbol
de Sant Pere

S’anomena Òbol de Sant Pere una
ajuda econòmica que els fidels
ofereixen al Sant Pare com a
expressió de suport a la sol·licitud
del Successor de Pere per les
múltiples necessitats de l'Església
universal i les seves obres de caritat en favor dels més necessitats.
Amb la col·lecta es financen les
activitats de servei desenvolupades per la Cúria Romana (per
exemple: formació del clergat,
comunicació, promoció del desenvolupament humà integral, de
l'educació, de la justícia, etc.) i les
nombroses obres d'assistència
material directa als necessitosos.
L'Òbol té, per tant, una doble
finalitat: 1) Sostenir la missió
universal del Papa, el qual per a
dur-la a terme se serveix d'un
conjunt d'organismes que prenen el nom de Cúria Romana i
de més de cent representacions
pontifícies disperses per tot el
món. 2) Donar suport a les obres
de caritat del Pontífex favor dels
més vulnerables.
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Glossa

«M’ho fèieu a mi»
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest temps de pandèmia, amb la convicció que el
Senyor camina amb nosaltres, pot ser una gran oportunitat per a tocar les nafres de Crist i descobrir que,
rere les seves ferides, hi ha el dolor i el patiment dels
nostres germans.
Aquests temps, certament difícils, ens conviden a recuperar el sentit de la nostra vida, sabent-nos fràgils i necessitats de salvació. Una necessitat que es fa concreta en la
vida de cada dia i que podríem resumir en tres actituds:
1. Lliurament. Jesús amb el seu capteniment ens va ensenyar a estar a prop del pobres. Crist s’identifica amb
aquests germans nostres que pateixen. Ell, per mitjà de
l’amor fet servei fins a l’extrem, ha dut a la plenitud el
valor de la dignitat humana fent-nos germans i endinsant-nos en el misteri de la donació. Aquesta caritat, cor de
la nostra fe, ens porta a posar a les mans de Déu tot el que
som i el que tenim.
2. Fraternitat. La pandèmia està provocant profundes
ferides que cal ajudar a cicatritzar a través de l’ajuda mútua que brolla de la germanor de la comunitat. D’aquesta

fraternitat en som testimonis els deixebles missioners
de Jesucrist. Càritas, amb els seus voluntaris i treballadors, fa cada dia que les fronteres i els murs es concretin
en la dimensió universal de la caritat.
3. Adoració. Creiem en el Déu que es fa carn. Ell travessa
la nostra i es fa present en l’eucaristia. L’eucaristia ens
ofereix el do de poder aglutinar de manera inseparable
la caritat i la vida dels pobres. No es pot viure l’eucaristia
sense estar a prop d’aquells amb els quals Crist s’identifica en tenir fam, set, estar despullat, malalt o a la presó
(cf. Mt 25,31-46).
Amb aquestes actituds ens endinsem en el dinamisme de
la joia, l’alegria i l’esperança que necessita el nostre món.
Quan ens donem, com a germans, gràcies al Crist es fa
possible la caritat que tot ho renova.
Agraïm als voluntaris, treballadors de Càritas i a tots
els cristians que es comprometen amb els pobres la tasca que duen a terme i demanem al Senyor que ens trobi
dignes de la seva presència per haver fet amb el nostre
proïsme un exercici creïble de caritat.
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