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Obertura de l’Any Ignasià a Manresa
Dissabte vinent, 31 de juliol, festa de Sant Ignasi, amb Fou el 25 de març de 1522 quan Ignasi va baixar a Manreuna missa a la Santa Cova de Manresa s’obrirà la Porta sa, on va viure onze mesos, que foren decisius en la seva
Santa del santuari i es beneïran els nous mosaics, obra transformació espiritual. L'estada de sant Ignasi a Manresa
del jesuïta i artista eslovè Marko Ivan Rupnik. L’eucaris- —molt més llarga del que estava previst— té un gran relleu
tia tindrà lloc a les 19,30h, amb entrada sota inscripció en la biografia i l'obra del sant, vivint en una cova vora el
prèvia, i serà presidida per P. Arturo Sosa, general de la Cardener. Segons relata ell mateix, va ser en aquesta ciutat
Companyia de Jesús.
on tingué les experiències espirituals que l’inspiraren en la
redacció de la seva obra principal, els Exercicis espirituals.
Manresa obre així el 500 aniversari de l'estada d'Ignasi de
Loiola a la ciutat, on va experimentar fenòmens místics i L’Any Ignasià (Ignatius500) es va obrir oficialment el propde solidaritat amb els pobres. Amb aquesta efemèride es passat 20 de maig a Pamplona i s’estendrà fins al 31 de julivol potenciar l'atracció que Manresa ha tingut al llarg de ol de 2022 amb diversos actes que posaran relleu a aquesta
mig mil·lenni com a bressol de les espiritualitat ignasiana.
efemèride.
Núm.3.899 - Any 75
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«No sabeu què demaneu. Podeu beure
el calze que jo he de beure?»
Sant Jaume Apòstol
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, el testimoni que els Apòstols donaven de la
resurrecció de Jesucrist el confirmaven amb el poder que tenien d’obrar molts miracles i prodigis entre el poble. Els guardes s’emportaren els Apòstols i els presentaren al sanedrí.
El gran sacerdot començà així el seu interrogatori: «Us vam
prohibir severament d’ensenyar res més en el nom de Jesús,
però vosaltres heu omplert Jerusalem de les vostres doctrines i voleu fer-nos culpables de la sang d’aquest home.» Pere
i els Apòstols contestaren: «Obeir Déu és primer que obeir els
homes. El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, que vosaltres havíeu mort penjant-lo en un patíbul. La dreta de Déu l’ha
enaltit com a Capdavanter i Salvador, per concedir al poble
d’Israel la conversió i el perdó dels pecats. Nosaltres en som
testimonis, i n’és també testimoni l’Esperit Sant que Déu ha
donat a tots els qui l’obeeixen.» Ells, en sentir això, s’exasperaven i volien condemnar-los a mort. Més tard el rei Herodes
feu matar amb l’espasa Jaume, el germà de Joan.
(4,33.5,12.27-33.12,1b.2)
Salm responsorial
Que us lloïn les nacions, Déu nostre, que us lloïn tots els
pobles alhora.
[66]
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, portem el tresor del ministeri que Déu ens ha confiat com en gerres de terrissa. Així queda ben clar que aquest
poder altíssim ve de Déu, i no pas de nosaltres. Quan les contrarietats ens envolten pertot arreu, no quedem del tot encerclats; quan no sabem com escapar-nos, a la fi trobem la sortida; quan els qui ens persegueixen ja ens tenen a les mans, no
quedem del tot abandonats; quan ens trobem per terra en la
lluita, no arribem a perdre-hi la vida. Sempre i pertot arreu
portem la mort de Jesús en el nostre cos, perquè també en el
nostre cos es manifesti en el seu esclat la vida de Jesús. És ben
bé així: nosaltres vivim, però per causa de Jesús sempre estem a mercè de la mort, i així la vida de Crist es manifesta en
la nostra carn mortal. Jesús manifesta el seu esclat en la nostra carn mortal. D’aquesta manera, ni la mort no deixa mai de
fer en nosaltres la seva obra, ni la vida en vosaltres. L’Escriptura diu: «Em sento ple de fe, i per això he parlat.» Nosaltres,
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doncs, que tenim el mateix Esperit de la fe, també ens sentim
plens d’aquesta fe, i per això parlem, i sabem que aquell qui
ressuscità Jesús, el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb Jesús i ens portarà a la seva presència juntament
amb vosaltres. Perquè tot això és en bé vostre; així la gràcia
de Déu, que es multiplica a mesura que s’estén a molta gent,
farà que sigui desbordant l’acció de gràcies a la seva glòria.
(4,7-15)
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, la mare de Jaume i Joan, fills de Zebedeu, anà
a trobar Jesús amb els seus fills i es prosternà per demanar-li
un favor. Jesús li digué: «Què demanes?» Ella li respongué:
«Maneu que en el vostre Regne aquests dos fills meus seguin
l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra.» Jesús contestà: «No sabeu què demaneu. Podeu beure el calze que jo
he de beure?» Ells li diuen: «Sí que podem.» Els diu Jesús: «És
cert, vosaltres beureu el meu calze, però seure a la meva dreta
i a la meva esquerra, no sóc jo qui ho ha de concedir; és per a
aquells a qui el meu Pare ho ha reservat.» Quan els altres deu
sentiren tot això s’indignaren contra els dos germans, però
Jesús els cridà i els digué: «Ja sabeu que, a totes les nacions, els
governants disposen dels seus súbdits com si en fossin amos,
i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder.
Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important
entre vosaltres ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el
primer ha de ser el vostre esclau, com el Fill de l’home, que no
ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres i a donar la
seva vida com a preu de rescat per tots els homes.»
(20,20-28)

«Qui vulgui ser el primer ha de
ser el vostre esclau, com el Fill
de l'home, que no ha vingut a ferse servir, sinó a servir els altres
i a donar la seva vida com a preu
de rescat per tots els homes»
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Agenda

Miracle d’abundor

Lit. hores: Setmana I

Carles Riera i Fonts, pvre.
La multiplicació dels pans i els peixos és una mostra de l’obrar de Déu, de la
seva magnanimitat, exuberància i força nodridora.
En aquella «eucaristia» improvisada damunt l’herbei, Jesús alimenta generosament la multitud, partint d’una minsa porció de menjar que, compartida,
es multiplica. D’una cosa ben simple en pot néixer quelcom més gran: un petit gest humà de generositat, Déu és capaç de convertir-lo en proesa.
En diferents comunitats cristianes de seguida es va fer la relectura eucarística d’aquest miracle —d’abundor o de donació— de Jesús: ell, reunit amb els
deixebles i molta altra gent, beneeix Déu i reparteix el menjar, «tant com en
volien», diu el text. El nombre dotze, dels coves de les sobres, té un significat
simbòlic: fa pensar en les dotze tribus d’Israel o en els dotze apòstols.
Quant al problema de la fam en el món, si apreníem a repartir l’aliment —la
riquesa, les grans fortunes— hi hauria teca per a tothom i encara en sobraria
algun cove. «El millor lloc per a guardar el menjar que et sobra és l’estómac
del teu veí», fa un proverbi esquimal.
En la catequesi implícita d’aquest passatge bíblic hi ha la relació entre la
Paraula (o Saviesa) i l’Aliment, l’una i l’altre capaços de sadollar o satisfer
els desitjos humans.
Déu ens estima, i perquè ens estima ens alimenta. Sols cal que acceptem de
compartir la seva taula. Una religiosa em deia, ja fa anys: «De l’eucaristia del
diumenge en visc tota la setmana.»

26 dilluns
—Sant Joaquim i Santa Anna, pares
de Mare de Déu
—Jornada Mundial dels Avis
Ex 32,15-24.30-34/Salm 105/Mt
13,31-35
27 dimarts
—Santa Natàlia, màrtir
—Sant Cugat, màrtir
Ex 33,7-11;34,5-9.28/Salm 102/Mt
13,36-43
28 dimecres
—Sant Victor I, papa
Ex 34,29-35/Salm 98/Mt 13,44-46
29 dijous
—Sta. Marta, Maria i Llàtzer de Betània
Ex 40,16-21.34-38/Salm 83/Lc 10,3842 o bé Jo 11,19-27 o bé Jo 12,1-11

Aquest comentari correspon a l’evangeli del diumenge XVII: Jo 6,1-15

La imatge

La iconografia atorga característiques pròpies a cada sant i així els
reconeixem. De sant Jaume en guardem un llibre amb paraules i fets de
Jesús, com també la figura del pelegrí amb l’especial vestidura, el bordó
i el capell.
La Paraula orienta a viure sota la
inspiració de l’Esperit; el pelegrí
recorda que en aquest món hi som
de camí fins al dia de l’abraçada del
Pare. Dos recordatoris importants.
Sant Jaume Apòstol (s. XV). Pere Oller
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30 divendres
—Sant Pere Crisòleg, bisbe i dr.
—Sts. Abdó i Senén (Nin i Non), mrs.
Beat Francesc Xavier Ponsa i companys mrs.
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37/
Salm 80/Mt 13,54-58
31 dissabte
—Sant Ignasi de Loiola, fund.
Lv 25,1.8-17/Salm 166/Mt 14,1-12
1 diumenge XVIII de durant l’any/ Cicle B
—Nostra Senyora de Itziar
—Sant Alfons Maria de Liguori, bisbe
fund. i dr.
—Comença agost, consagrat al Puríssim Cor de Maria
Ex 16,2-4.12-15/Salm 77/Ef
4,17.20-24/Jo 6,24-35
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El santuari de Lord viu
una emotiva celebració

Vacances del
mes d’agost

Josetxu Santos
El dia 11 de juliol el santuari de la Mare
de Déu de Lord (Sant Llorenç de Morunys) va viure una emotiva celebració
durant la missa del matí, celebrant diferents coses.
D’una banda, els cinquanta anys de l’arribada del P. Salvador Jordana (a.c.s.) al
santuari de Lord. Era l’any 1971 quan
el P. Jordana, monjo cistercenc, provinent de Poblet, arribava a Lord i començava totes les obres i actuacions que
calien (vegeu la història del santuari).
D’una altra, els vots perpetus del P.
Joan Durban. Arran de la declaració
de membres de l’Associació Pública
de Fidels Comunitat de Lord que hi
ha hagut recentment, el P. Durban va
emetre els vots perpetus en aques-

ta missa (vegeu el decret publicat en
el Butlletí Oficial del Bisbat).
Encara, el conferiment dels ministeris
de lector i acòlit al seminarista Cesc
Domènech. El Cesc ja havia rebut l’admissió a ordes el dia 12 de juny del 2020.
Ara ha fet un altre pas cap al sacerdoci.
La solemne eucaristia fou presidida pel
senyor bisbe, Mons. Xavier Novell. Unes
dues-centes persones van assistir-hi i
unes cent vint van quedar-se al dinar
posterior, amb totes les mesures sanitàries de prevenció.
Els assistents eren del nostre bisbat i
també de fora. Així mateix, hi hagué la
presència de persones que havien conegut i estat amb el P. Salvador Jordana.

Aquest full que teniu a les mans
és l’últim, com cada any, en
format de vuit pàgines. Recordeu
que durant el mes d’agost el Full
Diocesà només en tindrà quatre. El dia 29 d’agost tornarem
a començar amb el full de vuit
pàgines habitual. Tampoc no hi
haurà la glossa del bisbe, durant
aquestes setmanes.
Aprofitem l’ocasió per a recordar
els dies de tancament per vacances a la cúria i a l’arxiu diocesans.
La cúria tanca de l’1 al 15 d’agost.
L’arxiu, en canvi, estarà obert les
dues primeres setmanes d’agost.
El tancament per vacances de l’arxiu diocesà serà del 15 d’agost al
15 de setembre. Posem a disposició
un telèfon mòbil per a trucar a l’arxiu i poder parlar-hi directament:
681 26 23 24; també exissteix
el correu arxiu@bisbatsolsona.
cat. Horaris: dijous, de 9h a 14h;
divendres, de 9h a 14h i de 15h. a
17h; dissabte, de 9h a 14h i de 15h
a 17h Cal demanar cita prèvia.
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Comunions a la parròquia de Santa
Eulàlia de Gironella
Testimoni de la catequesi de Gironella
miliar propera i participativa. Tots els pares i mares hem
estat catequistes. Hem pogut ensenyar els coneixements
de sempre amb una metodologia adaptada al segle XXI, i
amb el confinament hem hagut de ser encara més creatius,
més artistes i, sobretot, més comunitat que mai.
»Hem treballat molt el nostre cor, l’hem fet fort, gran, generós, obert… i també hem après a esperar.
»Sí… la paciència, la perseverança i l’esforç també han estat valors que hem après en aquests anys. I sobretot amb
la pandèmia hem entès millor que mai què significa el bé
comú per sobre del bé individual.
«Sents el món sota els teus peus, ara ja és teu, com també el
favor de Déu, la veritat creix en la teva veu…», així va ser
l’inici de la comunió familiar a Gironella.
«Dinou infants van iniciar aquesta aventura juntament amb
les seves famílies, el setembre del 2018, i durant aquests
tres anys han fet camí, per poder fer-se amics de Jesús.

»Hem esperat un any per a poder fer la comunió acompanyats de la família i, d’una manera especial, dels avis i àvies.
I, malgrat que la nostra il·lusió inicial era poder fer la comunió en un sol dia, finalment l’hem separada en tres jornades. Per tant, la nostra comunió va ser el 6 de juny, el 20
de juny i el 4 de juliol. Ah, i no ens podem oblidar que també
vam fer tres bateigs.»

»Ha estat un camí ple d’il·lusió, amb un objectiu molt clar;
oferir una comunitat viva als nostres fills i filles. I per això
calia implicar-nos-hi. Així vam optar per una catequesi fa-

L’enhorabona, famílies!
Foto: Significa tota la feina dels tres anys de catequesi familiar, tant la dels grans com la dels petits.

Darrera trobada d’AIP del curs, a la parròquia de Solsona
Fa uns quants dies es va fer la darrera trobada de curs de l’Acompanyament
Integral de Parròquies (AIP) amb els col·laboradors de la parròquia de Solsona.
Aquesta vegada el text per a reflexionar-hi i portar-lo a la pregària va ser
el dels Fets dels Apòstols, 8,26-40, passatge en què Felip s’acosta a un carruatge i ensenya a comprendre les escriptures a un etíop, que lògicament
no coneixia les escriptures ni la cultura jueva.
L’apòstol Felip l’ajuda a entendre gràcies a l’Esperit i li parla de l’evangeli
de Jesús. L’etíop es converteix i es vol fer batejar en passar per un indret
amb aigua. Felip, després de batejar-lo, desapareix i cadascú continua el
seu camí.
Aquest text va ser interioritzat per cadascun dels participants i, alhora, va
fer llum en el camí que, com a comunitat cristiana, estem fent, mitjançant
un diàleg entre els participants. Informa: Parròquia de Solsona.
25 de juliol del 2021
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«The Chosen»: l’elegit
Chus Moran –Autem
Tanca els ulls i imagina l’escena: milers de persones són
en un lloc apartat i despoblat a la ribera del mar de Galilea. Fa hores que escolten Jesús, el mestre. Les seves
paraules són tan veritables que fan perdre la noció del
temps. Es fa tard, la gent està cansada d’estar tot el dia
allà, amb una forta calor, i, tot i això, ningú no s’atreveix
a anar-se’n, ja que és molt el que es poden perdre. El silenci, quasi sagrat, engoleix fins el buf de la brisa que
s’aixeca. Comença a baixar una mica el sol i sembla que
es pugui notar l’olor de l’herba que hi ha sota els peus de
la gentada. De sobte, uns dels qui van amb Jesús murmuren alguna cosa sobre el menjar i que és impossible
trobar aliment en un lloc així. Un noi obre la seva bossa i l’ensenya a un d’ells. L’aliment de tota una setmana
està a punt d’evaporar-se, però no pot guardar-lo per a
ell mateix, sabent que estan preguntant. «Aquí hi ha un
noi que té cinc pans i dos peixos», diuen, i Jesús demana que els hi portin, els beneeix i aquell acte de generositat, de donació de tot el que tenia, esdevé un miracle
majúscul. Menjaren tots fins a saciar-se. T’imagines la
sorpresa davant aquest misteri? Era necessària la fam
i la set d’aquest moment perquè tingués lloc el miracle.
Jesús obra en aquesta penúria, quan semblava que no hi
havia possibilitats, es multiplica el poc que tenen per a
alimentar milers de persones. Quina fe i quina audàcia,
la d’aquests homes, la d’aquest noi! Hi posa tot el que té,
però ho posa. Així, doncs, Jesús es recolza en aquest poc
per a desbordar-se.
Fulldiocesà

Aquesta mateixa fe i aquesta mateixa audàcia, aquest
mateix passatge de l’evangeli, és el que ha portat Dallas
Jenkings a crear, dirigir i ser coguionista de la sèrie The
Chosen, la primera sèrie per temporades sobre la vida de
Crist. Quan la seva vida de cineasta semblava un fracàs,
posar els seus cinc pans i dos peixos al servei de Déu ha
provocat un fenomen mundial. La sèrie compta fins ara
amb més de 214 milions de visualitzacions, xifra que supera amb escreix el nombre de visualitzacions de las sèries en les principals plataformes online (Netflix, Prime
Video, Movistar, etc.).
Em pregunto si no serà la mateixa fam d’aquest segle XXI la
que permet que l’Esperit Sant susciti en els cors tan belles
iniciatives i tan ben fetes, i la que ens mou als famolencs
a buscar coses bones amb què alimentar l’esperit. A mi
aquesta sèrie m’ha commogut i em continua commovent.
La realitat de l’evangeli, bastant fidedigna, es combina amb
un fictici però possible context, que dona lloc a cadascun
dels relats evangèlics. Es creen preàmbuls i epílegs per a
cadascun dels moments de la vida de Jesús. Es mostren uns
deixebles tan propers i reals que és impossible no identificar-te amb algun o amb diversos d’ells, homes i dones normals, amb els seus anhels d’estimar, amb els seus interessos, amb les seves imperfeccions i els seus límits. Són un
preciós retrat de com Déu ens ha estimat primer sense necessitat de fer o tenir o ser d’una determinada manera. Ell
elegeix a qui vol per a aquest «aneu i feu deixebles».
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Jesús és, en aquesta sèrie, tan proper,
amb una humanitat tan ben retratada
i alhora amb una divinitat que es desvela en cada gest, que no pot deixar-te
indiferent. Em sembla absolutament
captivador, amb un humor que atrapa i
una mirada que et traspassa l’ànima. No
havia vist mai, en cap pel·lícula sobre la
vida de Crist, que algú pogués reflectir
tan bé, amb una imatge i poques paraules, l’impacte d’una mirada, la de Jesús,
en la vida de les persones: la guarició de
María Magdalena, la del leprós, la crida
a Mateu, el diàleg amb la dona samaritana…; tots ells, trobaments de transformació que transmeten, amb una força increïble, l’acció de Déu en el cor de
l’home. Trobaments que desvelen com
la mirada de Déu ens veu amb tota la
nostra dignitat, més enllà dels nostres
límits, veu el seu somni per a nosaltres,
hi veu Jesús. Hi ha escenes delicioses,
en què un creuament de mirades, un
silenci, una paraula o dues com a molt,
aconsegueixen fer que el teu cor bategui amb força i passi del riure al plor en
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pocs segons, provocant un anhel profund per conèixer i tractar més Jesús i
fer-lo conèixer als altres. Aquesta sèrie
pot ser una eina d’evangelització al servei de l’acció de l’Esperit Sant.

La Sèrie

«The Chosen»
Temporades i capítols

A través d’un talent artístic, mitjançant
l’art de les imatges, Déu està tocant els
cors i fent que es donin històries de
conversió i restauració, més enllà de la
pantalla, que són narrades com a testimoni de l’impacte de The Chosen en el
nostre món. Impacta també positivament que les vuit temporades que s’han
planificat per a la sèrie s’estan produint
exclusivament mitjançant una estratègia de crowfunding, en què alguns usuaris, de manera voluntària, financen la
sèrie perquè d’altres puguin gaudir-ne
gratuïtament, que després seran els
qui col·laboraran a produir les següents
temporades.
La sèrie es pot veure a través d’una
aplicació gratuïta de mòbil o tauleta i
també per subscripció a Netflix.

Aquesta sèrie porta fetes dues
temporades de vuit capítols
cadascuna (i un episodi pilot
anterior). En la primera temporada veiem com Jesús allibera
Maria Magdalena i crida els
seus primers deixebles: Simó,
Andreu, Joan i Jaume. També
veiem un Jesús molt amic dels
nens en un capítol sencer. Realitza el seu primer miracle públic en les noces de Canà, cura
els leprosos, paralítics… Crida
Mateu i coneix Nicodem i la
dona samaritana. En la segona
temporada Jesús va augmentant
la colla de deixebles i coneixem
les històries d’aquests, prèvies
a trobar-se amb Jesús. Acaba
aquesta segona temporada amb
el sermó de la muntanya davant
una gran multitud.

Glossa

Viure la vellesa amb pau i serenitat
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El papa Francesc ha instituït enguany la Jornada
Mundial dels Avis i de la Gent Gran, que se celebra
aquest diumenge dia 25 de juliol. Tot i així, com que
coincideix amb la festa de Sant Jaume, l’Església ho
celebrarà demà, dilluns dia 26.
Per què el Papa ha volgut instituir aquesta jornada?
Perquè aquest col·lectiu, moltes vegades, és oblidat i
en aquest temps de pandèmia són els qui n’han patit
més les conseqüències. I com diu ell mateix: «[...] són
també les paraules que com a bisbe de Roma i com a
ancià igual que tu m’agradaria dirigir-te [...]»; per tant,
el Sant Pare també forma part d’aquest grup de gent
gran i així ho manifesta.
Ha estat, i encara dura, un temps molt difícil per a la
gent gran, no han pogut sortir de casa, els qui viuen
en residències encara menys i han patit moltíssim la
solitud, la malaltia i la mort. Els avis no han pogut ni
veure ni abraçar els fills i nets i, alguns, han viscut
aquest temps com si fos el final de la humanitat, perquè per a ells, que ja es troben en el tram final de la
seva vida, encara ha estat més difícil d’entendre i de
suportar.
El Sant Pare, però, els envia un missatge d’esperança
quan diu: «Vosaltres sabeu que el Senyor és etern i que
mai no es jubila. Mai.» I també els anima a anunciar
l’evangeli als joves i als més petits, perquè això és la
seva vocació i mai no hi ha una edat per a jubilar-se’n.
Quan aquesta pandèmia s’hagi acabat ens haurem de
reconstruir, i tots som necessaris, especialment la
gent gran. El Papa parla de tres pilars: els somnis, la
memòria i la pregària. Vosaltres, els avis, podeu com-

partir els vostres somnis amb els nets, perquè encara
que vosaltres potser no els podeu dur a terme, qui sap
si ells ho poden fer!
El papa Francesc diu: «Els somnis [...] estan entrellaçats amb la memòria» i la missió dels ancians és
portar la memòria als altres, la memòria del que han
viscut, de la seva història. Tot i que, de vegades, pot
semblar que els joves no fan cas de les històries de la
gent gran, en el fons és una llavor que queda sembrada en el seu cor i dona fruit quan arriba el moment.
I què cal dir de la pregària? La pregària és el que ens
sosté i ens ajuda en tants moments de dificultat! I
vosaltres, avis, segur que pregueu molt pels fills i
nets que potser no ho fan. Sort en tenen, ells, de la
vostra pregària confiada!
Acabo amb el lema d’aquesta jornada: «Jo soc amb tu
dia rere dia». Que així sigui, que el Senyor us acompanyi i us ajudi a viure la vellesa amb pau i serenitat.
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