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«Déu no va fer la mort ni li agrada que
l’home perdi la vida»
Diumenge XIII durant l’any / Cicle B
Lectura del llibre de la Saviesa
Déu no va fer la mort, ni li agrada que l’home perdi la vida;
tot ho ha creat perquè existeixi, ha format el món perquè
l’home visqui, sense posar-hi cap mena de verí de mort. El
reialme de la mort no és de la terra, perquè la bondat i la
justícia són immortals. Déu no creà l’home sotmès a la mort,
sinó a imatge de la seva existència eterna. Però l’enveja del
diable va introduir la mort al món, i els partidaris d’ell són
els qui en fan l’experiència.
(1,13-15.2,23-24)
Salm responsorial
Amb quin goig us exalço, Senyor!
[29]
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de
Corint
Germans, vosaltres teniu abundantment de tot: fe, doctrina,
coneixement, interès per tot, i fins l’amor amb què us estimem.
Sigueu també generosos en aquest favor que us demano. Coneixeu prou bé la generositat de Jesucrist, el nostre Senyor: ell,
que és ric, es va fer pobre per vosaltres, per enriquir-vos amb
la seva pobresa. No seria just que, per alleujar els altres, vosaltres patíssiu estretor. Més aviat, que en el moment present,
buscant la igualtat, allò que us sobra a vosaltres compensi el
que els falta a ells, i si un dia els sobra a ells, que supleixi el que
us farà falta a vosaltres, mirant que hi hagi igualtat. És allò que
diu l’Escriptura: «Ni als qui n’havien recollit molt els en sobrava, ni als qui n’havien recollit poc els en faltava.»
(8,7.9.13-15)
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús arribà en barca de l’altra riba del llac,
molta gent es reuní al seu voltant, i es quedà vora l’aigua.
Mentrestant, arriba un dels caps de sinagoga, que es deia
Jaire, i, així que el veu se li llença als peus i, suplicant-lo amb
tota l’ànima, li diu: «La meva filleta s’està morint. Veniu a
imposar-li les mans perquè es posi bé i no es mori.» Jesús se
n’anà amb ell, i el seguia molta gent. [Hi havia una dona que
patia pèrdues de sang des de feia dotze anys. Havia consultat
molts metges, que l’havien fet sofrir molt, i s’hi havia gastat
tot el que tenia. No va millorar gens, sinó que anava de mal
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en pitjor. Aquesta dona, que havia sentit parlar de Jesús, se
li acostà per darrere enmig de la gent i li tocà el mantell, perquè pensava: «Encara que li toqui només la roba que porta, ja
em posaré bona.» A l’instant se li estroncà l’hemorràgia i sentí
que el mal havia desaparegut. Jesús, que sabia prou bé el poder que havia sortit d’ell, es girà a l’instant i preguntava a la
gent: «Qui m’ha tocat la roba?» Els deixebles li deien: «La gent
us empeny pertot arreu, i pregunteu qui us ha tocat?» Però Jesús anava mirant, per veure qui ho havia fet. Llavors aquella
dona, que sabia prou què havia passat, s’acostà tremolant de
por, es prosternà davant d’ell i li digué tota la veritat. Jesús li
respongué: «Filla, la teva fe t’ha salvat. Queda lliure de la teva
malaltia i vés-te’n en pau». Encara parlava, que] arriben uns
de casa del cap de sinagoga i li diuen: «La teva filla és morta.
Què en trauràs d’amoïnar el mestre?». Però Jesús, sense fer
cas del que acabava de sentir, diu al cap de sinagoga: «Tingues
fe i no tinguis por.» I només va permetre que l’acompanyessin Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume. Quan arriben a la
casa del cap de sinagoga, veu l’aldarull de la gent, que plorava i cridava fins a eixordar. Ell entra a casa i els diu: «Què són
aquest aldarull i aquests plors? La criatura no és morta, sinó
que dorm.» Ells se’n reien, però Jesús els fa sortir tots, pren
només el pare i la mare de la nena amb els qui l’acompanyaven, entra a l’habitació, li dóna la mà i li diu: «Talita, cum», que
vol dir: “Noia, aixeca’t” A l’instant la noia, que ja tenia dotze
anys, s’aixecà i es posà a caminar. Ells no se’n sabien avenir.
Jesús els prohibí, de tota manera, que fessin saber què havia
passat. I els digué que donessin menjar a la noia.
(5,21-43)

«Preguntava a la
gent: “Qui m’ha
tocat la roba?”»
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Agenda

Acostar-se a Jesús

Lit. hores: Setmana I

Carles Riera i Fonts, pvre.
Dos personatges prenen la iniciativa d’acostar-se a Jesús: Jaire, cap de la sinagoga,
i la dona que patia pèrdues de sang des de feia dotze anys. L’un i l’altra es troben
en situació desesperada.
Acostar-se a Jesús significa tenir confiança —una prova d’amor— en la seva acció
guaridora i salvadora, o sigui tenir fe, la qual, com deia sant Joan de la Creu, uneix
l’ànima amb Déu.
Notem ara un detall: en el relat de l’evangeli —en què una història és interrompuda
per la inclusió d’una altra—, Jesús, de camí cap a la casa de Jaire, s’atura a parlar amb
la dona que li ha tocat el mantell. No passa de llarg. Això vol dir que tota persona, sigui
qui sigui, té el seu lloc devora Jesús, tothom és important en la construcció del Regne.
Val a dir que Jesús tocava la realitat (a la filla del cap de la sinagoga «li dona la
mà»), la beneïa, no vivia als núvols. Els cristians creiem en un Déu que es fa presència, no sols en una idea, en un pensament, en un sentiment en el sòl de l’ànima.
En altres mots: Déu no es marfon en un concepte i prou, en una imaginada bellesa
complaent, sinó que es fa carn i ens visita en el Crist, assumint la nostra història,
amb les seves llums i les seves ombres.
Acostar-se a Jesús implica treballar cada dia per una humanitat més justa i sostenible. I mai no és tard quan Déu ajuda, oi Jaire?

29 dimarts
—Sant Pere i Pau, apòstols
—Santa Beneïda, vg.
Ac 12,1-11/Salm 33/2Tm 4,6-8.1718/Mt 16,13-19
30 dimecres
—Sant Marçal, bisbe
Els Sants Protomàrtirs de l’Església
de Roma
Gn 21,5.8-20/Salm 33/Mt 8,28-34
1 dijous
—Santa Elionor, mr.
Juliol, mes consagrat a la Preciossísima Sang de NSJC
Gn 22,1-19/Salm 114/Mt 9,1-8

La imatge

Dotze anys i havia mort. El pare de
la noia, un dels caps de la sinagoga,
ho ha dit a Jesús. Tingues fe i no tinguis por, li respon. Amb Pere, Jaume
i Joan. arriben a la casa, hi troba els
qui ploren, i anuncia: la noia no és
morta, sinó que dorm; la gent se’n
riu. Només passen a l’habitació els
acompanyants de Jesús i els pares
de la noia. La crida i encomana que li
donin menjar.
La resurrecció de la filla de Jaire (1874).
Gustave Doré

27 de juny del 2021

28 dilluns
—Santa Marcel·la, mr.
—Sant Ireneu, bisbe
Aniversari de la mort de Mons. Josep
M. Guix bisbe emèrit de Vic (2009)
Gn 18,16-33/Salm 102/Mt 8,18-22
Missa vigília: Ac 3,1-10/Salm 18/Ga
1,11-20/Jn 21,15-19

2 divendres
—Sant Procés i Martirià, mrs.
Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67/Salm
105/Mt 9,9-13
3 dissabte
—Sant Tomàs, apòstol
Ef 2,19-22/Salm 116/Jn 20,24-29
4 diumenge XIV de durant l’any/Cicle B
Santa Isabel d’Aragó, reina de Portugal
Jornada de responsabilitat en el trànsit
Ez 2,2-5/Salm 122/2Co 12,7-10/Mc
6,1-6
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Final de curs de Cor Unum a Cervera
Parròquia de Cervera
El dissabte 12 de juny es va celebrar el final de curs de la
catequesi dels més «grandets» de la parròquia, el grup de
Cor Unum.
Com moltes vegades ja s’ha explicat, Cor Unum no és un
grup de catequesi de confirmació, sinó un grup de nois i noies que es van preparant per a afrontar la vida des de l’òptica cristiana. Els sagraments no són el premi a determinats
«anys de catequesi», sinó regals que fa l’Església —en nom
de Jesús— per a poder continuar perseverant en el camí i

per a ser feliços: primer a la terra i després al cel. Això és el
que s’intenta explicar als infants de la catequesi.
Els integrants del grupet Cor Unum es van retrobar a l’església-convent de Sant Francesc, on van fer un senzill berenar,
una gimcana i finalment van celebrar la missa amb la comunitat. A sant Antoni li han demanat moltes vegades coses
perdudes i impossibles; doncs ara li demanem que ajudi els
més petits i les seves famílies a trobar allò que sembla que
han perdut: la fe, l’esperança i la il·lusió per les coses de Déu.

Llibre «Sembradores de esperanza»
La Subcomissió Episcopal per a la Família i la Defensa de la Vida de la Conferència Episcopal Espanyola va publicar fa un cert temps un llibre amb el títol Sembradores de esperanza sobre acollir, protegir i acompanyar en l’etapa final de la vida.
En aquests moments en què ha entrar en vigor la llei de l’eutanàsia —tal com
podeu llegir en aquest mateix Full i en la glossa del bisbe— els cristians ens fem
moltes preguntes sobre aquest tema i volem respostes. El llibre esmentat respon a molts dubtes i inquietuds en format de pregunta/resposta i pot ajudar a
reflexionar sobre el final de la vida. És un document que pretén contribuir amb
senzillesa a omplir d’esperança el moment de la mort.
Els interessats a llegir-lo el podeu trobar per internet en PDF i també a la web
del bisbat.
Fulldiocesà
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3ra trobada AFAL a Solsona
Parròquia de Solsona
El dia 12 de juny la parròquia de Solsona va celebrar la
tercera trobada de famílies en l’Any Família Amoris Laetitia (AFAL). En aquesta tercera edició les famílies van
fer una senzilla excursió a Castellvell, un dels tresors de
la nostra ciutat.

sures contra el Covid-19. Van continuar amb jocs per als
infants i la lectura del capítol 1 de l’Amoris laetitia, «Els
teus fills són com brots d’olivera».
Hi va haver una petita reflexió d’aquest capítol, per part
d’un dels participants, seguida d’una conversa entre les
famílies. Va ser un dia beneït pel Senyor, en què es pogué
En arribar van compartir un petit refrigeri en un ambi- gaudir de la natura. Al final hi hagué un testimoni precient distés i agradable, sempre tenint en compte les me- ós viscut per una de les famílies participants.

Festa del Sagrat Cor a la UPP de Tàrrega
La UPP de Tàrrega resa diàriament, des del dia primer de juny, les pregàries
dedicades al Sagrat Cor de Jesús, abans de l’eucaristia, a la capella dels Dolors.
Dins el programa d’actes religiosos d’aquest mes, el proppassat divendres 11 de
juny se celebrà la festivitat del Sagrat Cor de Jesús, a la capella de la Mare de
Déu dels Dolors i del Santíssim, amb una notable participació de fidels. Al llarg
de tota la jornada es feu adoració al Santíssim, que s’acabà amb el res de les
vespres, les deprecacions i l’oferiment al Sagrat Cor. Després de la benedicció
hi hagué una missa solemne, oficiada i predicada per Mn. Josep Camprubí. La
tarda del dissabte 12, a la nau principal de la parroquial de Santa Maria de l’Alba es feu una adoració guiada dedicada al Sagrat Cor, amb pregàries llegides per
membres de la comunitat parroquial i acabant amb la consagració al Sagrat Cor
de Jesús. Es resaren les primeres vespres del diumenge i es feu la benedicció del
Santíssim. Es conclogué amb l’eucaristia, presidida per Mn. Camprubí.
27 de juny del 2021
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El pròxim sínode episcopal començarà
a les diòcesis
L’octubre vinent començarà un camí sinodal de tres anys
de durada que s’articularà en tres fases: la diocesana, la
continental i la universal. Aquest treball —una proposta
inèdita fins ara— conduirà a la celebració de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, l’octubre del
2023, amb el tema «Per una Església sinodal: comunió, participació i missió». Aquest nou itinerari sinodal, aprovat pel
papa Francesc, s’inaugurarà al Vaticà els dies 9 i 10 d’octubre d’enguany, mentre que a les diòcesis l’obertura del sínode, sota la presidència del prelat respectiu, tindrà lloc el
diumenge dia 17 d’octubre.

La fase diocesana durarà des d’aquest octubre fins a l’abril del
2022. «L’objectiu d’aquesta fase és la consulta del Poble de Déu
amb la finalitat que el procés sinodal es realitzi en l’escolta de
la totalitat dels batejats». «La Secretaria General del Sínode enviarà un document preparatori, acompanyat per un qüestionari i un vademècum amb propostes per a fer la consulta a cada
diòcesi. Cada bisbe haurà de nomenar, abans de l’obertura del
sínode, un responsable —o un equip— diocesà per a la consulta sinodal, que serà el contacte amb la conferència episcopal.
Un cop es clausuri la fase diocesana, cada bisbat haurà d’enviar les seves contribucions a la pròpia conferència episcopal.

Trobada de Santuaris de Catalunya i les Illes
El santuari de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona acolli la XLII Trobada de
Santuaris de Catalunya i les Illes Balears. El santuari barceloní fou escollit per
a aquesta trobada dedicada als santuaris en l’any jubilar dedicat a sant Josep. El
cardenal Omella presidí l’eucaristia, concelebrada per Mons. Agustí Cortés i els
preveres participants en la trobada.
L’arquebisbe de Barcelona va parlar dels santuaris recalcant que «són llocs especials per a trobar-se amb Déu. Sapiguem compartir amb tots els qui visiten
els nostres santuaris l’esperança, la fe i el consol del Senyor». Demanà als presents que fessin sentir els pelegrins que arriben als seus santuaris com a casa.
«Obrim-los de bat a bat les portes del cor. Acollim-los amb amor perquè sentin
l’escalf de la comunitat i el goig de l’amistat», ja que «els santuaris són fars que
s’alcen enmig de les tenebres de les nostres vides».
Fulldiocesà
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Catalunya: l’episcopat, a
favor dels indults
Rebuig de l’eutanàsia i a favor del testament vital
En el comunicat posterior a la reunió
de la Conferència Episcopal Tarraconense del proppassat dia 16 de juny,
els bisbes catalans declaren: «Com
hem afirmat en nombroses ocasions,
ens mostrem convençuts de la força
que tenen el diàleg i les mesures de
gràcia en totes les situacions de conflicte. Creiem que l’assoliment d’un
recte ordre social que permeti el desenvolupament harmònic de tota la societat necessita alguna cosa més que
l’aplicació de la llei.
»És per aquest motiu que cal proposar
el diàleg sempre com a via efectiva
que dona resposta a l’esperança de resoldre divisions. Si el diàleg és seriós,
capaç i obert, i si s’admet que dialogar significa renunciar a les pròpies
exigències per trobar-se en el camí
amb les renúncies de l’altre, hi haurà
avenços. A més, avançar tenint senti-

La Sèrie

Mare of Easttown
Dirigida per Rad Ingelsby

ments de misericòrdia i perdó sincers,
tot respectant la justícia, ajudarà a fer
que els acords que tots esperem s’assoleixin aviat.
»Cal imaginar una solució satisfactòria que s’allunyi d’actituds inamovibles que no ajuden a construir harmònicament la societat. Serà aleshores
quan s’aniran vencent les dificultats,
i la capacitat de diàleg començarà a
aportar possibles solucions.»
També van mostrar el seu rebuig a
l’eutanàsia i van suggerir «signar el
Document de Voluntats Anticipades
elaborat per la Conferència Episcopal,
que pròximament es facilitarà a les
parròquies i comunitats amb les degudes orientacions». Altrament, recomanen «als professionals sanitaris que
es plantegin el seu dret d’objecció de
consciència davant aquesta llei».

EUA, 2021
Intèrprets: Kate Winslet i
Evan Peters.
Drama, intriga.
Es troba a HBO, set episodis.
Mare Sheehan és una detectiu
d’un petit poble de Pennsylvania
que investiga un assassinat local
mentre intenta que la seva vida
personal no s’enfonsi.
La sèrie, produïda per HBO, explora el costat fosc d’una comunitat molt unida i analitza com la
família i les tragèdies del passat
poden definir el nostre present.
El guionatge, subtil i ple de sentit
cristià, segons Mn. Peio Sánchez,
mira d’esgrimir la misericòrdia
des de la seva naturalesa més
feble i alhora més poderosa. En
aquest sentit, es percep a través
de la història de la localitat la necessitat de perdonar, però també
la de perdonar-se a un mateix.
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Glossa

Apostem per la vida
Xavier Novell, bisbe de Solsona

La llei que regula l’eutanàsia ha entrat en vigor. En el
context d’aquesta preocupant normativa vam obrir les
jornades pastorals d’enguany amb la xerrada «La nova
llei de l’eutanàsia: reptes i oportunitats» de la Gna. Margarida Bofarull, metgessa, professora de la Facultat de
Catalunya i membre de la Pontifícia Acadèmia per la
Vida. A més, hem creat una comissió per a sensibilitzar
sobre la renovada importància d’acompanyar cristianament el final de la vida, ajudar tothom a elaborar i enregistrar voluntats anticipades que excloguin l’eutanàsia i
promoure entre els professionals sanitaris l’objecció de
consciència respecte a aquesta llei.
Sota el subtítol «Per garantir el dret fonamental de les
persones a una mort digna» entra en vigor una llei que
permet als professionals sanitaris, en unes determinades condicions, practicar la mort directament i immediata dels seus pacients. S’ha justificat dient que existeix
una demanda social. No és veritat! La demanda general
és que s’eviti el sofriment en el procés de la mort, allò que
demana tothom són les cures pal·liatives i no l’eutanàsia.
El que calia era una llei que garantís per a tothom els
serveis i els recursos per a acompanyar i ser acompanyat
com hom desitja al final de la vida.
Tots hem de morir, però ningú no coneix les circumstàncies en les quals es trobarà quan arribi aquest moment.
Les malalties són, en gran part, les causes directes de la
fi de la vida de moltes persones, especialment durant la
vellesa. Parlar de malaltia i mort implica una dura gestió
emocional i física que requereix unes cures especialitzades importantíssimes, les cures pal·liatives.
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), «les
cures pal·liatives són un mètode que millora la qualitat

de vida dels pacients i de les seves famílies, fent front
als problemes associats a les malalties greus, a través
de la prevenció i alleujament del patiment, mitjançant
la identificació precoç i l’avaluació minuciosa del dolor
i d’altres problemàtiques físiques, psicològiques i espirituals». L’objectiu és reduir els símptomes, afavorir
l'adaptació als símptomes persistents, avaluar la situació emocional davant la malaltia, coordinar l'atenció dels diferents professionals de la salut o analitzar
com es viu la situació en l'entorn social i familiar. No es
tracta d’allargar la vida, ni de l’obstinació terapèutica,
ni d’accelerar la mort, sinó de cuidar i acompanyar la
persona perquè tingui la màxima qualitat de vida en el
procés natural de la mort.
Molts hem acompanyat una persona estimada en el moment de la mort. No és fàcil. Però com és d’important envoltar aquest procés de presència i amor! És un temps
per a la reconciliació, l’acció de gràcies, el servei que fa
bé a totes dues parts. Quin regal poder rebre amor fins
als últims moments de la vida! Somnio que ningú no mori
sol, ni amb dolor, que ningú no visqui la seva malaltia o la
seva vellesa com si fos una càrrega per a la societat i per
a les persones que estima.
Hem d’exigir polítiques justes que no excloguin les persones més vulnerables. Que les persones grans siguin
valorades. Ara més que mai, després d’una pandèmia que
ha provocat que molts morissin sols, malgrat la tasca
ingent i lloable de tants professionals de la salut, hem
de vetllar pels més grans, hem de defensar la vida. Hem
d’oposar-nos a la cultura de la mort i del descarte que representa un cop més aquesta llei. Jesús posa al centre els
més febles, ve a donar vida en un món de mort: treballem
perquè ningú no demani ni practiqui l’eutanàsia!
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