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«Jesús anà a Natzaret el seu poble,
acompanyat dels seus deixebles»
Diumenge XIV durant l’any / Cicle B
Lectura de la profecia d’Ezequiel
En aquells dies, l’Esperit entrà dintre meu, em va fer aixecar dret i vaig sentir que em parlava. Em digué: «Fill d’home,
t’envio al poble d’Israel, a un poble de rebels que s’han alçat
contra mi. Tant ells com els seus pares, fins avui mateix, no
han deixat mai de ser-me infidels. T’envio a aquests fills de
cara endurida i de cor empedreït. Tant si t’escolten com si
no t’escolten, tu digue’ls: “Això diu el Senyor Déu”, perquè,
ni que siguin un poble que sempre es revolta, han de saber
que hi ha un profeta enmig d’ells.»
(2,2-5)
Salm responsorial
Tenim els ulls posats en el Senyor, fins que s’apiadi de
nosaltres.
[122]
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de
Corint
Germans, les revelacions que he rebut eren tan extraordinàries que Déu, perquè no m’enorgulleixi, ha permès que
em clavessin com una espina a la carn: és un enviat de Satanàs que em bufeteja perquè m’enorgulleixi. Jo he demanat tres vegades al Senyor que me’n deslliuri, però ell m’ha
respost: En tens prou amb la meva gràcia; el meu poder
ressalta més com més febles són les teves forces. Per això
estic content de gloriar-me de les meves febleses; gràcies a
elles tinc dintre meu la força del Crist. M’agrada ser feble i
veure’m ultratjat, pobre, perseguit i acorralat per causa de
Crist. Quan sóc feble és quan sóc realment fort.
(12,7-10)
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús anà a Natzaret, el seu poble, acompanyat dels seus deixebles. El dissabte començà a ensenyar
a la sinagoga. Tothom, en sentir-lo, se n’estranyava i deia:
«D’on li ve tot això? Què és aquest do de saviesa i aquests
miracles que es realitzen per les seves mans? No és el fuster, el fill de Maria, parent de Jaume, de Josep, de Judes i de
Simó? I les seves parentes, no viuen aquí entre nosaltres?»
I se n’escandalitzaven. Jesús els digué: «Els profetes només
són mal rebuts en el seu poble, en la seva parentela i entre
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els de casa seva.» I no hi pogué fer cap miracle; només va
imposar les mans a uns quants malalts, que es van posar bé.
I el sorprenia que no volguessin creure. Després recorria
les viles i els pobles i ensenyava.
(6,1-6)

«I no hi pogué fer
cap miracle; només
va imposar les
mans a uns quants
malalts, que es
van posar bé. I el
sorprenia que no
volguessin creure.
Després recorria les
viles i els pobles i
ensenyava»
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Agenda

Creients i descreguts

Lit. hores: Setmana II

Carles Riera i Fonts, pvre.
De quina saviesa ha estat dotat?, es pregunten amb escepticisme, a propòsit de
Jesús, la gent del seu poble de Natzaret. No se’l creuen i hi fracassa.
Els seus no poden entendre que el fill de Maria sigui l’encarnació de la promesa
salvadora de Déu. I, a ell, «el sorprenia que no volguessin creure», diu Marc l’evangelista. Tota referència a la voluntat divina els sembla que és fer volar coloms.
Davant la paradoxa de la vida, la dificultat de creure ja ve de lluny, no és pas característica de la voluntat intermitent, fràgil i acomodatícia de l’home postmodern.
Avui, ara és un dir, hi ha molts creguts, molts descreguts i pocs creients —jugant
amb les paraules!
Creure, parlant en termes religiosos, vol dir tenir fe: prendre Déu com a sentit
darrer de la pròpia existència, omplir de contingut la vida, convençuts de la dignitat i el valor de l’ésser humà. La gratuïtat de l’amor pot dur l’home més enllà
d’ell mateix, i és llavors quan Déu, el misteri, reneix irreemplaçable dintre seu. El
teòleg Karl Rahner es refereix bellament al buit que anomenem mort inundat pel
misteri que anomenem Déu.
Els textos bíblics, com el d’avui, serveixen per a comprendre l’existència humana;
irradien llum encomanadissa eficaç per a interpretar el nostre ara i aquí. Malgrat
tot, Jesús no es deixava vèncer pel desengany, i continuava recorrent viles i pobles.

6 dimarts
—Sant Isaïes, profeta
—Santa Maria Goretti, vg. i mr.
—Sant Ròmul, bisbe i mr.
Gn 32,22-32/Salm 16/Mt 9,32-38
7 dimecres
—Sant Ot, bisbe
—Sant Fermí, bisbe
Gn 41,55-57;42,5-7a.17-24a/Salm
32/Mt 10,1-7
8 dijous
—Santa Adrià III, papa
Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5/Salm
104/Mt 10,7-15
9 divendres
—Sant Ciril, bisbe i mr.
Gn 46,1-7.28-30/Salm 36/Mt
10,16-23

La imatge

Sempre mana la Paraula, guardada en
el lloc d’honor de la sinagoga; d’allí fa
la funció de judicar. Jesús pren amb
reverència el rotlle per al comentari i,
per comptes d’acceptació i acolliment,
troba el rebuig dels seus conveïns.
L’ofici del predicador és així d’ingrat,
quan els oients miren qui diu, més que
no pas què diu. Sort que aquell dia a
Natzaret era el Messies qui predicava!
Jesús ensenya a la sinagoga (1886-94).
James Tissot
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5 dilluns
—Sant Miquel dels Sants, trinitari
—Sant Antoni Maria Zaccaria, fund.
Gn 28,10-22a/Salm 90/Mt 9,18-26

10 dissabte
—Sant Cristòfol, mr.
Gn 49,29-32;50,15-26a/Salm 104/
Mt 10,24-33
11 Diumenge XV de durant l’any/
cicle B
—Santa Benet, abat i patró d’Europa
—Santa Olga de Kiev, reina
Am 7,12-15/Salm 84/Ef 1,3-14/Mc
6,7-13
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Jornades pastorals per a preveres,
diaques i laics
Redacció

Els dies 21, 22 i 23 de juny el senyor bisbe, el vicari general, els
preveres, diaques, treballadors de la cúria i treballadors apostòlics de la diòcesi es van reunir al Seminari de Solsona per participar en unes jornades pastorals en un ambient de fraternitat
i formació. Les jornades van començar amb una ponència de la
Gna. Margarita Bofarull —metgessa i membre de la Pontificia
Acadèmia per la Vida— sobre l'eutanàsia i les cures pal·liatives,
amb el títol «La nova llei de l’eutanàsia: reptes i oportunitats».
Pròximament s’aprovarà a casa nostra la llei de l'eutanàsia, i la
xerrada de la Gna. Margarita va ajudar a entendre quines són
les diferències entre l'eutanàsia, el suïcidi assistit, les cures palliatives... conscienciant de com havia de ser el nostre treball en
les parròquies per ajudar els nostres feligresos a preparar-se
per a ben viure i ben morir.
A la tarda va haver-hi la intervenció del bisbe Xavier explicant
les diferents propostes sobre com participar en el Sínode dels
Bisbes que el sant pare Francesc ha convocat per a aquest any
amb el títol «Per una Església sinodal: comunió, participació i
missió». Després de la intervenció del nostre pastor, l’ecònoma
de la diòcesi, Almudena Cañizal, va presentar el pla pluriannual
que des de la diòcesi s'està fent sobre com treballar l’encíclica
Laudato si’, ara que fa sis anys que el papa Francesc la va publicar.
El dimarts dia 22 el tema del dia va ser la pastoral familiar. Des
del 19 de març d'enguany fins al juny de l'any vinent, el Papa ha
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convocat l’Any Família Amoris Letitia —amb motiu del cinquè
aniversari d’aquesta exhortació apostòlica— i des del bisbat
s'ha format una comissió que va presentar la situació actual
de la pastoral de les famílies i algunes propostes concretes per
a dur a terme a les nostres parròquies. Després, Mn. Xavier
Farrés, delegat de Pastoral Familiar de la diòcesi de Terrassa,
va explicar la seva experiència pastoral i algunes estratègies i
eines per a treballar aquesta pastoral. A la tarda van continuar
la tasca i, en acabar, un petit grup va visitar la granja i formatgeria Rotxés de Lladurs, finalitzant d’una manera més lúdica.
Les jornades es van concloure el dimecres amb una diada de
germanor, en què alguns clergues i laics de la diòcesi van visitar la Santa Cova de Manresa i els mosaics d’Ivan Rupnik,
com també altres llocs ignasians de la capital del Bages.
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Darrer «Route to God» del curs
Delegació de Joventut
El dissabte 19 de juny una trentena de joves es van trobar a l'església de Sant Salvador de Torroella en el darrer «Route to God» del curs. Durant aquest any, tot i les
dificultats que ens ha portat la pandèmia, els joves han
caminat des de la ceguesa de Bartimeu que cridava a la
vora d'un camí fins a aixecar-se i seguir Jesús des del seu
estat de vida en les seves parròquies, entre la gent que
comparteixen el seu dia a dia.

rada de Mn. Marc Majà que els va ajudar a concretar en la
seva vida el darrer fragment de l'evangeli que han anat
treballant durant el curs, el testimoni de fe d'Alba Caparrós (membre de la Delegació de Joventut) i, finalment,
la celebració de la missa i una estona llarga d’adoració
del Santíssim.

Demanem a Déu dues coses: que ens ajudi a veure-hi, a
superar les nostres cegueses i les nostres pors, i que ens
El darrer «Route to God», una mica passat per aigua, va doni el coratge, la valentia i la força per a poder-lo seguir
estar encapçalat per una estona distesa de jocs, una xer- camí enllà.

«The Chosen», sèrie sobre la vida de Jesús
Aquesta setmana des del Full Diocesà recomanem la sèrie sobre la vida de Jesús
que porta per títol «The Chosen (L’Elegit)». Consta, de moment, de dues temporades de vuit capítols cadascuna, disponible a través d’una aplicació gratuïta
que es pot instal·lar en el móbil, la tauleta digital, etc. També en la plataforma
Netflix per subscripció.
Si recomanem aquesta sèrie és perquè és una eina molt enriquidora, especialment per als nous cristians, per a adonar-nos del camí que cal fer com a deixebles.
També és molt interessant adonar-nos de la tasca que hem de fer a les nostres
parròquies: prioritzar el primer anunci i arriscar-nos a repetir els signes de Jesús.
En la primera temporada apareix l’elecció i la crida dels deixebles i en la segona
com van aprenent de Jesús. Si podeu, no us la perdeu!
4 de juliol del 2021
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Els bisbes: l’eutanàsia és posar fi a la
vida de forma directa i intencionada

El dia 25 de juny va entrar en vigor la Llei Orgànica 3/2021
de regulació de l’eutanàsia. Aquestes són les reflexions dels
bisbes catalans després de la seva darrera reunió:
«No és fàcil ni senzill abordar el final de vida ni el patiment.
»L’Església Catòlica, des dels seus orígens, ha tingut cura
de les persones en situacions d’especial fragilitat i vulnerabilitat tant en l’àmbit sanitari com social. És des d’aquest
compromís de servei constant a la societat que vol oferir
una paraula davant l’eutanàsia.
»L’Església Catòlica demana la promoció de les cures palliatives i el desplegament efectiu de la llei de dependència,
donant realment cobertura a les necessitats dels malalts i
les seves famílies.

»Davant les situacions de patiment i de final de la vida, és
clau l’atenció integral, abordant el patiment físic, psicològic, espiritual i social, i no perllongant la vida per tots els
mitjans possibles.
»En aquest context, és important clarificar que no són eutanàsia aquelles accions, com la sedació, encaminades a
mitigar el dolor o altres símptomes ni tampoc no ho són la
retirada o no aplicació de tractaments desproporcionats,
inadequats o fútils.
»L’objectiu de l’eutanàsia és posar fi a la vida de la persona
de forma directa i intencionada. Des de la convicció que la
vida és un do de Déu que cal respectar, el compromís de
l’Església és ajudar les persones a viure més d’acord amb
la seva dignitat intrínseca i afavorir el seu major benestar, especialment en situacions de proximitat de la mort
o de sofriment.
»Aquestes situacions representen un desafiament per a
malalts i famílies. És desitjable reflexionar-hi des dels propis valors i creences, i deixar-ne constància per escrit en el
Document de Voluntats Anticipades, on es pot especificar
tant el rebuig de l’eutanàsia com a les accions destinades a
perllongar el procés de mort.
»En aquest sentit, suggerim signar el Document de Voluntats Anticipades elaborat per la Conferència Episcopal i
que, pròximament, es facilitarà a les parròquies i comunitats amb les degudes orientacions. Per altra banda, recomanem als professionals sanitaris que es plantegin el seu
dret d’objecció de consciència davant aquesta llei.»

Avui, Jornada per la Responsabilitat en el Trànsit
Mn. Pere Roig
Avui diumenge 4 de juliol s’escau la Jornada per la Responsabilitat en el Trànsit, que anualment s’organitza des de la
Conferència Episcopal Espanyola.

i si els veiem caiguts a la vorera del camí, no passem de
llarg, actuem com el bon samarità que es preocupa perquè
aquell germà caigut sigui atès.

Enguany, amb el lema «Ocupa-te’n», ens vol remarcar la
perillositat del trànsit. El conductor ha ser responsable
que a la hora de conduir ha de prescindir de tota beguda alcohòlica ni estar sota efectes d’estupefaents. Cal observar
en tot moment les normes de trànsit per respecte i amor
als nostres germans que fan la mateixa ruta que nosaltres,

El vianant és el mes feble en el món del trànsit, i no sempre estimem prou la vida i la preservem. Segurament anem
distrets xerrant pel mòbil o travessant el carrer per un lloc
inadequat i aleshores ens atropella un vehicle que ens pot
ocasionar greus ferides. Siguem compassius amb els qui
cauen en el camí: ocupem-nos-en.
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El document de voluntats anticipades,
arma per a evitar l’eutanàsia

El testament vital, o document de voluntats anticipades,
és l’expressió escrita de la voluntat d’un pacient sobre els
tractaments mèdics que desitja rebre, o que no està disposat a acceptar, en la fase final de la seva vida. El testament
vital també especifica que s’administrin els tractaments
adequats per a pal·liar els sofriments, però que no s’apliqui
l’eutanàsia.

d’aquest document cal presentar una sol·licitud d’inscripció. Es recomana designar un representant (se’n pot nomenar més d’un), que serà l’interlocutor davant el metge o
l’equip responsable en la presa de decisions sobre el tractament mèdic que hagi d’aplicar-se a l’atorgant.
Perquè el document tingui validesa haurà de realitzar-se
davant de notari o davant de tres testimonis.

La Llei de l’eutanàsia recull que no podrà aplicar-se l’eutanàsia en cas que la persona hagi subscrit amb anterioritat Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud:
un document amb instruccions, testament vital, voluntats —Fotocòpies compulsades dels DNI de la persona sol·licitant
anticipades o documents equivalents reconeguts legal- i de les tres persones que actuen com a testimonis.
ment. Per això és important que es faci i s’inscrigui en el —El document de voluntats anticipades (DVA), signat per
registre de voluntats vitals de la comunitat autònoma cor- la persona sol·licitant, les tres persones que actuen com a
responent perquè tingui valor jurídic.
testimonis i, si escau, per la persona o les persones que actua o actuen com a representants.
Com s’ha de presentar el document de voluntats
anticipades? Qui el pot fer?
Aquesta documentació es pot presentar a qualsevol centre
—Una persona major d’edat i en plenes capacitats, és a dir, sanitari públic o privat de Catalunya, a les oficines d’atenque ha de tenir l’enteniment suficient per a comprendre el ció ciutadana (sol·licitar cita prèvia) o al Departament de
seu diagnòstic, així com els beneficis, els riscos i les alter- Salut. També des de qualsevol notaria, si s’ha optat per
natives del tractament proposat.
aquesta via de formalització del document.
La Conferència Episcopal ofereix un Document de Voluntats Anticipades que es distribuirà pròximament. Al costat
4 de juliol del 2021

Més informació: https://www.conferenciaepiscopal.es/interesa/eutanasia/el-testamento-vital/

Glossa

L’Any Ignasià, una nova oportunitat
per a la conversió
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El dia 20 de maig s’obria oficialment, a la catedral
de Pamplona, l’Any Sant Ignasià. Es feia amb el lema
«Veure noves totes les coses en Crist». S’iniciava així
la celebració d’un any que va del 20 de maig del 2021
(data de l’aniversari de la ferida soferta pel soldat Ignasi en el setge de Pamplona) al 31 de juliol de 2022,
festivitat de sant Ignasi.
El papa Francesc ens convida a viure aquest cinc-cents
aniversari de la conversió de sant Ignasi com una oportunitat per a fer de la pròpia vida una experiència transformadora de conversió. Invita a mirar aquell personatge
que, amb motiu de la convalescència a la seva casa natal,
va experimentar un moment determinant que el portà
a l’inici d’un canvi radical de vida i de conversió. Durant
aquest llarg període de temps, la lectura de llibres religiosos i de vides de sants despertà en ell el desig d’un profund coneixement de Déu.
Allò que aparentment podia semblar una desgràcia als
ulls humans va esdevenir la gran oportunitat per a un
canvi rotund de vida. Tot un abans i un després en el recorregut de sant Ignasi, ja que amb aquesta nova actitud
prengué la important decisió d’emprendre un pelegri-

natge a Terra Santa per conèixer i trepitjar la terra de
Jesús. Fou així que, dirigint-se a Barcelona, passà pel monestir de Montserrat i, en espera de poder embarcar-se,
es quedà onze mesos a Manresa que van ser decisius en
la seva transformació espiritual. Fou en una cova, vora
el riu Cardener, on tingué una gran experiència ascètica
que el dugué a escriure el llibre dels Exercicis espirituals,
el gran llegat de sant Ignasi.
A la nostra diòcesi volem celebrar aquest any sobretot promovent els exercicis espirituals. Potenciarem
aquests exercicis anuals per a capellans i laics i, també, altres maneres de fer exercicis, en especial a nivell
parroquial.
Tot això i més se’ns presentarà des de la Comissió de l’Any
Ignasià en la jornada del 9 de setembre a Verdú, amb motiu de la festa de Sant Pere Claver. Els jesuïtes que aquell
dia ens acompanyin faran una presentació de les activitats vinculades a la Santa Cova.
Que també nosaltres, igual que sant Ignasi, sapiguem posar Crist al bell mig de les nostres vides i que la celebració d’aquest any sant ens hi ajudi.
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