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Arriben els recessos d’Emaús
Les pròximes setmanes arribarà una nova edició del recés
d’Emaús al bisbat de Solsona i la primera edició al bisbat de
Vic. Es tracta d’un tipus de recés molt especial, que va néixer
a Miami l’any 1978 i que avui se celebra arreu del món, també en moltes parròquies de Catalunya. En el seu moment, a
Buenos Aires, el papa Francesc, llavors bisbe Bergoglio, els
va acollir amb gran entusiasme.
El recés d’Emaús només es fa un cop a la vida. Suposa retirar-se del món del divendres a la tarda al diumenge també a
la tarda en una casa o residencia i seguir una sèrie testimonis
i experiències, relacionades totes elles amb la vida espiritual,
emocional i de relacions interpersonals. Tot està organitzat
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per un grup de laics que ajuden a sortir del recés amb un sentit renovat de prioritats i propòsits.
L'objectiu és que, quan acabi, tots puguin reconèixer que Jesús
viu entre nosaltres, estimant-nos amb amor etern, caminant en
la nostra vida. El recés ofereix una oportunitat per a qui no conegui Jesús o viu submergit en el món d'avui gaudeixi d'unes jornades transformadores, producte d’una trobada amb el seu amor.
Aquests recessos es basen en la lectura de l'evangeli segons
Lc 24,13-35, que versa sobre els esdeveniments en el camí
d’Emaús. Emaús no és un moviment: és un recés organitzat
per laics per a tothom.
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«El just, amb les penes que ha sofert,
ha fet justos els altres»
Diumenge XXIX durant l’any / Cicle B
Lectura del llibre d’Isaïes
El Senyor volgué que el sofriment triturés el seu Servidor.
Quan haurà donat la vida per expiar les culpes veurà una
descendència, viurà llargament, i per ell el designi del Senyor arribarà a bon terme. Gràcies al sofriment de la seva
ànima ara veu la llum; el just, amb les penes que ha sofert,
ha fet justos els altres després de prendre damunt seu les
culpes d’ells.
(53,10-11)
Salm responsorial
Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai;
aquesta és l’esperança que posem en vós.
[32]
Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, mantinguem ferma la fe que professem, ja que
en Jesús, el Fill de Déu, tenim el gran sacerdot que, travessant els cels, ha entrat davant Déu. Perquè el gran sacerdot que tenim no és incapaç de compadir-se de les nostres
febleses: ell, igual que nosaltres, ha estat provat en tot,
encara que sense pecar. Per tant, acostem-nos confiadament al tron de la gràcia de Déu perquè es compadeixi de
nosaltres, ens aculli i ens concedeixi, quan sigui l’hora,
l’auxili que necessitem.
(4,14-16)
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
En aquell temps, [Jaume i Joan, els dos fills de Zebedeu,
anaren a trobar Jesús i li digueren: «Mestre, voldríem que
ens concedíssiu un favor que us demanarem.» Jesús els
preguntà: «Què voleu que faci?» Ells li digueren: «Concediu-nos que, el dia que sereu glorificat, puguem seure l’un
a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra.» Jesús els
respongué: «No sabeu què demaneu. ¿Podeu beure el calze que jo beuré i ser batejats amb el baptisme amb què jo
seré batejat?» Ells li digueren: «Sí que podem.» Jesús els
respongué: «És cert, vosaltres beureu el calze que jo beuré
i sereu batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat,
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 Déu ho ha reservat.» Quan els altres deu ho sentiren, s’indignaren conFulldiocesà

tra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els digué:] (Jesús cridà
els seus deixebles i els digué:) «Ja sabeu que, a totes les
nacions, els qui figuren com a governants disposen dels
seus súbdits com 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, ha de ser el
vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots, 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.»
(10,35-45)

«Qui vulgui ser
important, ha de ser
el vostre servidor,
i qui vulgui ser el
primer, ha de ser
l’esclau de tots, com
el Fill de l’home, que
no ha vingut a fer-se
servir, sinó a servir
els altres»
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Agenda

O domini o servei

Lit. hores: Setmana I

Carles Riera i Fonts, pvre.
Jaume i Joan, deixebles de Jesús, no han entès que l’afany de poder i de domini
es contraposa a un veritable desig de servei. El Mestre els ho explica valent-se
dels símbols del calze i del baptisme.
El calze que Jesús ha de beure significa el gust amarg dels ultratges, les
ofenses i les incomprensions, l’acrimònia de la passió i de la sang redemptora vessada com a preu de rescat per a tots. El baptisme o davallament dins
l’aigua representa la mort de Jesús, mentre que l’emergència (o sortida) significa la resurrecció.
Tals símbols, l’un i l’altre, apunten al caràcter salvador del Fill de l’home —fill de
tota la humanitat— en la seva hora suprema. El camí de la benaurança eterna
passa pel fondal del sofriment i de la mort.
A aquests dos ambiciosos deixebles, el Mestre els canta la veritat franca, i posa
com a exemple els governants o autoritats paganes, amb la intenció d’explicar-los que amos i súbdits tenen idèntica dignitat als ulls de Déu. (És allò de la
parèmia que diu que «d’home a home va zero».)
El Regne establert per Jesús no és cap regne d’honor, dignitat, fama i poder, sinó
aquell àmbit on servir vol dir ser útil als altres.

18 dilluns
—Sant Lluc, evangelista
2Tm 4,10-17b/Salm 144/Lc 10,1-9
19 dimarts
La Mare de Déu de la Salut, a Sabadell
—Santa Laura, vídua
—Sant Pere d’Alcàntara, framenor
—Sant Pau de la Creu, fund.
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21/Salm
39/Lc 12,35-38
20 dimecres
—Santa Irene, verge
Rm 6,12-18/Salm 123/Lc 12,39-48
21 dijous
—Stes. Celina, Grisleda, Ursula, mrs.
Rm 6,19-23/Salm 1/Lc 12,49-53
22 divendres
—Sant Joan Pau II, papa
—Santa Maria de Salomé
Rm 7,18-25a/Salm 118/Lc 12,54-59
23 dissabte
—Sant Joan de Capestrano, framenor
Rm 8,1-11/Salm 23/Lc 13,1-9

La imatge

L’apòstol Joan porta a la mà el calze
que ha de beure en el seguiment del
Senyor. Vista la història, el seu germà Jaume deuria fer el mateix. Tots
dos fan honor al seu compromís de
caminar darrera el Senyor.
Així es van alliberar de discutir amb
els altres deu deixebles quin era el
més important. Tots tenien ganes de
ser-ho. Però només està a l’abast de
qui es fa servidor de tots.
L’apòstol Joan (1605). El Greco
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24 diumenge XXX de durant l’any/
Cicle B
—Sant Antoni Maria Claret, bisbe fund.
Jornada Mundial i col·lecta per l’evangelització dels pobles
Jr 31,7-9/Salm 125/He 5,1-6/Mc
10,46-52
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Santa Teresina de l’Infant
Jesús, a Tàrrega

Delegació de Joventut

Josep Castellà
A l’església medieval de Sant Antoni
se celebrà, el capvespre del divendres 1 d’octubre, la festa de Santa
Teresina de l’Infant Jesús. Des del
dimarts dia 29 es feu l’acostumat
tridu, amb una missa oficiada per
Mn. Josep Maria Vilaseca, rector
de la parròquia de Tàrrega i la presència de nombrosos devots. El celebrant glossà la figura de la santa
i, entre altres coses, digué: «Ella
ens ensenyà que des de la nostra
petitesa podem assolir el camí de
la santedat.» També explicà que un
gran impulsor de la devoció a santa
Teresina entre els targarins fou el

Recés d’Efatà
(novembre)

prevere Joan Castellà, a finals dels
anys quaranta del segle passat.
Després de les pregàries, Mn. Vilaseca beneí els tradicionals pètals de
rosa. Els cants anaren a càrrec de
membres del cor Àngels de l’Alba de
la parròquia, acompanyats per l’organista Jesús Balletbó. En acabar,
els fidels veneraren la relíquia de la
santa, mentre es cantaven els goigs.
Així mateix hi hagué el repartiment
dels tradicionals pètals de rosa,
preparats en bosses individuals seguint les normes de seguretat del
Covid-19.

Després de l’èxit del recés d’Efatà
al bisbat de Solsona el passat mes
d’abril, en preparem una nova
edició.
Efatà és un recés per a joves,
organitzat per altres joves. No és
un recés qualsevol. És un recés
especial i té molt a dir-nos a cada
un de nosaltres. Efatà ens pot
canviar la vida, ens pot ajudar a
plantejar-nos preguntes existencials: qui soc? Què vull en la meva
vida? Qui hi vull? Per què estic
trist o content? Què és el que
realment em fa feliç?
Una experiència com Efatà és
molt recomanable per a tothom!
Aviat obrirem les inscripcions. El
pròxim recés d’Efatà serà els dies
5, 6 i 7 de novembre.
Per a més informació, contacteu
amb els coordinadors: Mike Ventura (tel. 602 64 42 51) o Berta
Codina (tel. 660 34 46 50).

Fulldiocesà
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Missatge del pare provincial dels
Jesuïtes per Sant Pere Claver
Redacció
El dia 9 de setembre es va celebrar la festa de Sant
Pere Claver, a Verdú. Enguany, amb motiu de l’Any Ignasià, es va convidar el pare provincial dels Jesuïtes
a Espanya, Antonio España, però finalment no pogué
assistir-hi. En nom seu, anà a Verdú el P. Enric Puiggròs, delegat dels Jesuïtes a Catalunya, i va llegir un
missatge. En publiquem un fragment (traduït al català) i recomanem de llegir-lo sencer a la web del bisbat.
«Nosaltres, homes de l’any 2021, volem ser conscients
en aquest lloc, un dels llocs clau del camí ignasià i també en aquests aniversaris ignasians, que hem emprès
el nostre propi pelegrinatge i demanem a Pere Claver
i a Ignasi de Loiola que ens ajudin a recórrer-lo amb
l’autenticitat amb què ho van fer ells. També nosaltres
som testimonis de moltes esclavituds que existeixen
en el nostre temps i volem ser capaços de mostrar el
camí cap a Déu que allibera i dona veritable vida. El
camí és llarg, però nosaltres ens sentim ben equipats
per a recórrer-lo. Portem a la motxilla instruments
adequats: “mostrar el camí cap a Déu a través dels
Exercicis Espirituals i el discerniment”. Aquest punt
és el primer per a l’espiritualitat ignasiana que volem
subratllar en els aniversaris.»

Recessos d'Emmaús per a dones i homes 2021
Recordem que aquests mesos d’octubre i novembre tornen els recessos d’Emmaús al Seminari de Solsona, un per a dones i un per a homes. El Recés Emmaús
Dones serà del 29 al 31 d’octubre, i el Recés Emmaús Homes, del 12 al 14 de
novembre.
Aquests recessos no són uns exercicis espirituals ni un recés convencional. Són
preparats per laics, sota la supervisió d’un prevere consiliari que hi dona suport.
Durant el recés hi ha xerrades, pregària, temps per a conversar en grup, música
i testimonis de fe de persones laiques.
Els terminis d’inscripció son: Recés Dones, 23 d’octubre; Recés Homes, 5 de novembre. Més informació al tel. 676 24 11 57 (Helena) o al 659 49 89 74 (Marc).
17 d’octubre del 2021

6 —miscel·lània

Conclou el pelegrinatge de
l’Hospitalitat
Hospitalitat de Lurdes Vic-Solsona

L'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes ha organitzat un pelegrinatge pel territori a fi de simular el romiatge que es fa cada
any a Lurdes de França i reviure la flama i l'ambient que s'hi respira, en no poder anar-hi altra vegada a causa de la pandèmia.
El retrobament amb les persones de l'Hospitalitat va resultar ple d'alegria per als assistents, alguns dels quals feia
molt temps que no es veien, i des de l'organització estem
molt satisfets de la participació que hi ha hagut en cada un
dels actes, així com donem les gràcies a particulars i institucions que els han fets possibles.
Les primeres etapes del pelegrinatge al territori van tenir
lloc a la Cova de Sant Ignasi de Manresa i a Solsona.
A Solsona es va celebrar una missa, presidida per l’administrador apostòlic, seguida del res del rosari i d’una conferència sobre «Acompanyament al final de la vida», a càrrec de la
Dra. Conxita Medina.
El primer cap de setmana d’octubre va tenir lloc la conclusió. El primer acte fou una vetlla de pregària, el divendres
dia 1 al vespre, a la parròquia de Lurdes de Vic, preparada pel
grup de joves, i va girar entorn de la cançó «Nous camins», del
grup Txarango, així com d'una vetlla al Santíssim Sagrament.
Fulldiocesà

El dissabte al matí els actes es varen traslladar a l'ermita
de Lurdes de Prats de Lluçanès, amb un viacrucis pels jardins i un piscolabis. A la tarda, a la catedral de Vic, va tenir lloc l'acte central i de més assistència. Es va començar
per la tradicional fotografia del pelegrinatge a les escales
de la catedral, simulant la que ens fem a Lurdes de França
davant la basílica del Roser. Seguidament, a dins de la catedral es va resar el rosari i acabat es va fer una processó
de torxes pels carrers adjacents a la catedral i al museu
episcopal, amb cants del Cor de l'Hospitalitat que ens varen recordar la tradicional processó mariana del santuari
pirinenc.
El diumenge al matí, el monestir de Santa Maria de Ripoll
va acollir la missa de cloenda i un piscolabis de fi de festa.
Tothom va marxar amb un petit record dut de Lurdes expressament: una ampolleta amb aigua de la font que brolla
a la Gruta.
Aquest petit romiatge ens empeny a continuar la tasca de voluntariat que fa l'Hospitalitat, la qual va quedar una mica parada des de l'any passat, i ha obligat a reinventar-se i buscar noves fòrmules, en espera que tot vagi tornant al seu curs normal
i l'any vinent puguem reprendre el tradicional pelegrinatge al
santuari francès, que serà, si Déu vol, de l'11 al 15 de juny.
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Obertura als ensenyaments oficials a distància

El llibre

De Lluc a Teòfil
Josep Rius Camps

L’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP),
on s’inclouen les facultats de Teologia
i Filosofia, la facultat Antoni Gaudí i
l’Institut de Litúrgia, ad instar Facultatis, va inaugurar el curs 2021-2022.
La missa fou presidida per Mons. Ber-

nardito Auza, nunci apostòlic. Després
tingué lloc l’acte acadèmic, en el qual
el Dr. Armand Puig i Tàrrech, rector de
l’AUSP, comunicà que la Congregació
per a l’Educació Catòlica accepta l’ensenyament a distància aplicable.

Inauguració de curs al Seminari Interdiocesà
El Seminari Major Interdiocesà, on
estudien els seminaristes de Vic i Solsona, va inaugurar el curs el proppassat 5 d’octubre. Els bisbes de les diòcesis que integren el Seminari es van
traslladar a la seu del carrer Casp, on
l’arquebisbe de Tarragona va presidir
unes vespres solemnes.

Ja hi ha dates per la JMJ de Lisboa
Dilluns passat, 4 d'octubre, festa de
Sant Francesc d'Assís, es van conèixer les dates de la pròxima Jornada
Mundial de la Joventut (JMJ), Lisboa
2023. El cardenal Manuel Clemente,
patriarca de Lisboa, ha fet públiques
les dates: «Amb molta alegria revelem
que la JMJ Lisboa 2023 es farà de l'1
a el 6 d'agost del 2023. L'anunci de la
17 d’octubre del 2021

data en aquesta diada de Sant Francesc d'Assís és un moment molt important per a tots. Els joves del món
sencer volen des de fa temps conèixer
la data de la JMJ Lisboa 2023 per preparar-se per a venir a Lisboa. Esperem
que els 22 mesos que precedeixen la
JMJ siguin un temps d'evangelització
per a tots.»

EdiMurtra.
134 pp.
15 euros
El dia 16 de setembre va ser
presentat a l’Ateneu Universitari
de Sant Pacià (Barcelona) aquest
recull de comentaris sobre els
evangelis dominicals del Cicle C,
publicats durant tot un any pel
setmanari Catalunya Cristiana i
basats en el text del còdex Beza,
el més proper a les versions evangèliques primitives.
La gran majoria dels evangelis
comentats pertanyen a Lluc, com
és propi del Cicle C, però també
n’hi ha alguns de Mateu i de
Joan. Van il·lustrats amb imatges
creades per Glòria Monés. Una
novetat important és que cada
comentari es pot escoltar de viva
veu de l’autor mitjançant un codi
QR incorporat al llibre.
L’autor és un patròleg i biblista
pertanyent a l’Associació TEXT,
associació que privilegia el coneixement directe del text original
per damunt de les interpretacions
que se n’han fet posteriorment.

Glossa

El camí de la sinodalitat
Romà Casanova, administrador apostòlic de Solsona

«El camí de la sinodalidad és el camí que Déu espera de
l’Església en el tercer mil·lenni.» El sant pare Francesc
va pronunciar aquestes paraules l’any 2015 en un discurs en ocasió del 50è aniversari de la institució del
Sínode de Bisbes, un dels fruits del Concili Vaticà II. I
ara el Papa aboca tota l’Església a fer el camí sinodal
participant en la fase preparatòria diocesana de tot el
procés que durà a l’assemblea del Sínode de Bisbes del
2023, en la qual participarà una representació de prelats del món sencer.

L’Església és cridada, ara com
sempre, a viure la seva identitat
més pregona
El camí sinodal proposat per Francesc vol fer palès que
no n’hi ha prou amb reflexionar sobre la importància
que tota l’Església camini unida —això és el que significa la paraula «sínode»—, des de les claus de la comunió,
la participació i la missió; sinó que ell desitja posar en
camí tota l’Església, per a viure en tots els seus àmbits
—diòcesi, parròquia, comunitats religioses, moviments,
associacions— l’experiència de caminar junts, de viure
en la nostra pròpia carn tot el que això aporta d’alegria
i repte, de dificultat i esperança, d’unitat i amor, de ferides i intuïcions, de camins oberts i de conversió.
Aquest itinerari s’ha de fer sempre a la llum de la Paraula de Déu, sabent que l’Esperit Sant guia l’Església.
Caminar junts significa estar disposats a l’escolta del
mateix Esperit, restant oberts a les sorpreses que certament ell prepararà per a nosaltres al llarg del camí.
El dinamisme propi d’aquest itinerari ens demana deixar-nos educar per l’Esperit en una mentalitat verita-

blement sinodal, entrant amb audàcia i llibertat de cor
en un procés de conversió, sense el qual no serà possible la «perenne reforma de la qual l’Església mateixa,
en quant institució humana i terrenal, sempre té necessitat» (UR, 6).
En un món dividit per les dissensions i les discòrdies,
on les nacions i pobles són incapaços de proposar un
projecte compartit, l’Església és cridada, ara com sempre, a viure la seva identitat més pregona: «L’Església
és en Crist com un sagrament, o senyal i instrument de
la unió íntima amb Déu i de tot el llinatge humà» (LG,
1). ¿Ens ho creiem, això? ¿Serem capaços de practicar,
encara més, la unitat en la diversitat? Ens posarem
junts a l’escolta de l’Esperit? Sens dubte, posar-nos en
camí junts, vivint el camí sinodal proposat, és un signe profètic. Viure la comunió, compartint els dons que
hem rebut en la participació i el diàleg, és condició necessària per a viure la missió.
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