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«És magnífic el que el Senyor fa a favor
nostre, amb quin goig ho celebrem!»
Diumenge XXX durant l’any / Cicle B
Lectura del llibre de Jeremies
Això diu el Senyor: «Crideu d’alegria, celebreu la sort de
Jacob, la primera de les nacions, proclameu que el Senyor
ha salvat el seu poble, la resta d’Israel! Jo els faré venir
del país del Nord, els reuniré des de l’extrem de la terra.
Tots hi seran: cecs, coixos, mares que crien; tornarà una
gentada immensa. Havien sortit plorant i els faré tornar
consolats. Els conduiré als rierols d’aigua, per un camí
suau, sense entrebancs. Perquè jo sóc un pare per a Israel,
i Efraïm és el meu fill gran.»
(Jr 31,7-9)
Salm responsorial
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, amb quin
goig ho celebrem!
[125]
Lectura de la carta als cristians hebreus
Els grans sacerdots, presos d’entre els homes, són destinats a representar els homes davant Déu, a oferir-li dons
i víctimes pels pecats. No els és difícil de ser indulgents
amb els qui pequen per ignorància o per error, perquè ells
mateixos experimenten per totes bandes les seves pròpies febleses. Per això necessiten oferir sacrificis pels seus
pecats igual que pels pecats del poble. I ningú no es pot
apropiar l’honor de ser gran sacerdot: és Déu qui els crida, com va cridar Aharon. Tampoc el Crist no s’atribuí a
ell mateix la glòria de ser gran sacerdot, sinó que la hi ha
donada aquell que li ha dit: «Ets el meu Fill, avui t’he engendrat.» I en un altre indret diu: «Ets sacerdot per sempre com ho fou Melquisedec.»
(5,1-6)
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús sortí de Jericó amb els seus deixebles i amb molta gent. Vora el camí hi havia assegut, demanant caritat, un cec que es deia Bar-Timeu. Quan sentí
dir que passava Jesús de Natzaret, començà a cridar: «Fill
de David, Jesús, compadiu-vos de mi.» Tothom el renyava
per fer-lo callar, però ell cridava encara més fort: «Fill de
David, compadiu-vos de mi.» Jesús s’aturà i digué: «Crideu-lo.» Ells criden el cec i li diuen: «Anima’t i vine, que et
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crida.» El cec llançà la capa, s’aixecà d’una revolada i anà
cap a Jesús. Jesús li preguntà: «Què vols que et faci? Ell
respon: «Rabuni, feu que hi vegi.» Jesús li diu: «Vés, la teva
fe t’ha salvat.» A l’instant hi veié, i el seguia camí enllà.
(10,46-52)

«Tothom el
renyava per ferlo callar, però ell
cridava encara
més fort:
“Fill de David,
compadiu-vos de
mi.” Jesús
s’aturà i digué:
“Crideu-lo.”»
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Agenda

La ceguesa del cor

Lit. hores: Setmana II

Carles Riera i Fonts, pvre.
Dues actituds destaquen en el passatge de l’evangeli d’aquest diumenge: d’una
banda, la persistència del cec-captaire Bartimeu, la seva tenacitat a reclamar
l’atenció de Jesús, i, de l’altra, la crida per part del Mestre («Jesús s’aturà i digué “Crideu-lo”»).
El cec, un outsider que viu al marge de la societat, pren l’atrevida iniciativa de
sobreposar-se als qui el volen fer callar. Venç el silenci de la timidesa, la desconfiança, la frustració o el fracàs dins seu. Guarit, segueix Jesús camí enllà.
Déu surt al nostre encontre, compareix en el rostre de l’altre, el qual, segons
deia el filòsof E. Lévinas, «és una epifania de Déu».
Avui, encegats pel món visible, per tantes coses que ens enlluernen, ens costa
de creure en l’invisible, restem opacs al Misteri. Ser únicament conscients del
que és tangible vol dir no llucar-hi, no copsar el sentit pregon de la vida, l’essència íntima, el Salvador que passa devora nostre i ens crida.
El cec, que vivia en la foscor, va endevinar la Llum veritable, el Fill de Déu en
qui els necessitosos ocupen sempre un lloc destacat, preferent.
Hem d’aprendre a veure-hi amb els ulls transparents de la fe, que és un veure
més enllà i més endins de nosaltres mateixos, prevenint la ceguesa del cor.

26 dimarts
—Sants Llucià i Marcià, mrs., patrons
de Vic
Rm 8,18-25/Salm 125/Lc 13,18-21
27 dimecres
—Sant Frumenci, mr.
Rm 8,26-30/Salm 12/Lc 13,22-30
28 dijous
—Sant Simó Cananeu i Judes Tadeu,
apòstols
Ef 2,19-22/Salm 18/Lc 6,12-19
29 divendres
—Sant Narcís, bisbe
Rm 9,1-5/Salm 147/Lc 14,1-6
30 dissabte
—Santa Zenòbia, mr.
Rm 11,1.2a.11-12.25-29/Salm 93/
Lc 14,1.7-11

La imatge

Al desert, sortint de l’oasi de Jericó,
s’inicia el camí de pujada a Jerusalem.
Cap a la gola del llop, perquè allí el
Fill de l’home hi té anunciada la mort.
Encara té temps de donar la vista a
Bar-Timeu, que demanava caritat a
la vora del camí, i fer-lo deixeble.
El seguiment del Senyor comporta decisió per a mantenir-se en els
compromisos difícils. Ell sempre ens
va al davant.
La curació del cec de Jericó (1650).
Nicolas Poussin

24 d’octubre del 2021

25 dilluns
—La Mare de Déu del Colell
—Sant Bernat Calbó, bisbe
Rm 8,12-17/Salm 67Lc 13,10-17

31 diumenge XXXI de durant l’any/
Cicle B
—Sant Quintí, mr.
Dt 6,2-6/Salm 17/He 7,23-28/Mc
12,28b-34
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X Aniversari de la beatificació de la
Mare Janer
Joan Riu
El divendres dia 8 d’octubre l’església de Santa Maria de
Cervera s’ompli per donar gràcies pels deu anys de la beatificació de la Mare Janer i entronitzar la seva escultura
creada per a l’ocasió en la capella número 3 de la girola
del temple. La imatge representa la M. Anna Maria Janer
i Anglarill amb un nen als braços, un ancià, un soldat i un
malalt abraçats a la beata, símbols de l’esperit de servei als
més vulnerables que ella tenia. És una estàtua de bronze
de mida natural (1,73 m d’alçada, que era la seva) sobre una
peanya de pedra de 900 kg esculpida per Rebeca Muñoz.

Presidiren els actes el bisbe Romà Casanova, administrador apostòlic de Solsona, l’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric
Vives, i Mn. Xavier Romero, rector de Cervera, acompanyats per una vintena de preveres i frares de diferents indrets. També hi fou present el paer en cap, Joan Santacana,
i un nodrit nombre de germanes, professors i professores
de la congregació de la Sagrada Família d’Urgell encapçalats per la mare general, Laura Garione.
(Notícia sencera i fotografies a la web)

Mil·lenari del monestir de Serrateix
El cap de setmana del 2 i 3 d’octubre van tenir lloc els actes d’aniversari del millenari del monestir de Serrateix dins les festes d’octubre. El dissabte dia 2 a les
nou del vespre va haver-hi un concert del Cor Sons del Conservatori Municipal
de Música de Manresa, integrat per unes vint persones, que van oferir un bonic
i variat repertori de peces musicals. El programa va ser dirigit per Francesc Villegas i, al piano, Lluís Roselló. Aquest cor ha actuat a França, Ucraïna, Alemanya, Àustria, Romania i Irlanda.
L’endemà, diumenge dia 3, es va celebrar la missa a les deu del matí a l’església
del monestir, amb la participació d’una bona colla de feligresos. Va presidir el
rector, Mn. Antoni Bonet, i hi va concelebrar Mn. Climent Forner. Els actes han
estat organitzats pel Patronat d’Amics de Serrateix, per l’Ajuntament de Viver i
Serrateix i per la parròquia de Serrateix. Informa: Parròquia de Serrateix.
Fulldiocesà
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1r Route to God del curs, a Solsona
Delegació de Joventut
Els dies 9-10 d’octubre, dissabte i diumenge, hi va haver el
primer Route to God del curs. La parròquia que va acollir
els més de quaranta joves que hi van participar fou Solsona. Aquesta vegada va tenir un format especial, ja que uns
quants joves quedaren a dormir a la rectoria i acompanyaren durant tota la nit, en diferents torns, el Santíssim Sagrament. La tarda del dissabte va transcórrer de la manera habitual: benvinguda, xerrada —a càrrec de Mn. Marc Majà— i
testimoni —de Clàudia Mata, jove il·lustradora de les Preses
(Garrotxa) i col·laboradora de la Delegació de Joventut—.
Aquesta va explicar com a través de les il·lustracions i els

còmics catòlics intenta fer apostolat, i com fent apostolat se
sent més i més cridada a la seva santedat personal. Després
de les xerrades els joves van participar en la missa de la parròquia i després van fer una estona d’adoració al Santíssim
amb els feligresos. Acte seguit, sopar i, després, a la capella
fonda, adoració contínua del Senyor fins a les nou del matí,
en què Mn. Majà va impartir la benedicció i feu la reserva.
Durant la nit es va resar a cada torn el rosari; un rosari especial, per les necessitats de la diòcesi.
(Notícia sencera i fotografies a la web)

Cadena de pregària per les vocacions
Amb el mes de novembre arriba la proposta de la «Cadena de pregària per les
vocacions», una iniciativa a nivell català que vol promoure la pregària per les
vocacions sacerdotals amb l’objectiu de cobrir totes les hores de tots els dies
d’aquest mes.
Com segurament recordareu, cadascun dels deu bisbats amb seu a Catalunya
assumeix tres dies del mes i, en particular, el bisbat de Solsona s’encarrega dels
dies 4, 14 i 24 de novembre.
Pròximament, a les parròquies hi trobareu el material de suport per a aquesta
cadena de pregària. També trobareu eines a la web www.cadenadepregaria.cat.
El lema d’enguany és «El somni de la vocació». Gràcies per la vostra col·laboració
i continuem demanant, tots junts, que Déu beneeixi la nostra diòcesi.
24 d’octubre del 2021
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«Ajudeu les missions amb el que pugueu: aquí no es perd res, tot s’aprofita»
Redacció
Ho resumeixo en tres paraules: ACOLLIMENT per part de la
gent i dels missioners: els primers, anhelant d’escoltar la Paraula de Déu i rebre els sagraments. [...] Els segons, ens fem
estimar perquè seguim la manera de fer de Jesús a l’evangeli
i aprofitem la pauta dels qui ens han precedit i que nosaltres
deixarem als qui ens segueixin. GENEROSITAT mútua, per
part de la gent que et donen el poc que tenen però de tot cor,
i per part del mossèn la disponibilitat per atendre´ls amb
delicadesa i respectant-los en el seu tarannà. AGRAIMENT
que te’l demostren en tot moment, però els més agraïts som
nosaltres que constantment aprenem d’ells. En la vida de
missió vens a aprendre, no a ensenyar.

Mn. Isidre amb un grup de seminaristes

Mn. Isidre Sala és capellà del bisbat de Solsona i missioner a
Abancay (Perú). Amb motiu de la Jornada del Domund conversem breument amb ell:
Mn. Isidre, primer de tot, com s’està vivint la situació de
crisi sanitària per Covid-19 en els països de missió?
Al dia d’avui ha millorat moltíssim tot, gràcies a Déu. Ara els
hospitals tenen lloc per atendre els pacients; podem sortir al
carrer amb les degudes mesures higièniques i les esglésies
funcionem a un 50%. [...]. Ja se celebren baptismes, primeres
comunions, confirmacions, casaments i enterraments amb
acompanyament reduït. Es pot dir que estem recuperant la
normalitat, tan desitjada pels mossens com per la feligresia.
Quina és la principal tasca dels missioners? Creu que en
farien falta més?
Sí, en falten més, però cal tenir en compte que ara les famílies
son més petites, a tots llocs hi ha falta de mossens per atendre les necessitats espirituals de la gent [...] Les vocacions son
aquí, entre nosaltres, però cal demanar-les. No ens cansem
de demanar vocacions i els Senyor ens les donarà.
El lema del Domund 2021 és “Explica el que has vist i
sentit”. Vostè què destacaria del que ha vist durant tots
aquests anys?
Fulldiocesà

Què els hi diria a les persones que estan pensant en collaborar en la campanya del Domund?
Que col·laborin, primer amb la pregària, demanant per ells i per
nosaltres; després, amb el que puguin, sabent que aquí res es
perd, tot s’aprofita. Potser, amb l’experiència del Covid-19, ara
s’entén millor el que és viure el dia a dia en els països de missió.
Per últim, li agradaria tornar a la diòcesi de Solsona?
Sí, si es necessari. Jo estic incardinat i em sento mossèn de
la diòcesi de Solsona, encara que fa 34 anys que estic en el
Perú. Aquí a Catalunya hi tinc les arrels i la família, bons
companys capellans i bons amics,... però serà el que Déu vulgui. Posat en les mans de Déu, Ell vol el millor per mi. Sempre disposat a fer la Voluntat de Déu. Ell disposarà...i la diòcesi de Solsona em té a la seva disposició. Moltes gracies.

Domund
Avui és el Domund, el dia en què, d’una manera especial,
l’Església resa pels missioners i col·labora amb les missions. Se celebra a tot el món el penúltim diumenge d’octubre, el «mes de les missions». És un dia per a adonar-nos
de la universalitat de la missió, de com la missió està
lluny de casa nostra però també a les nostres diòcesis.
Per això avui oferim el testimoni d’un missioner a l’estranger i d’una religiosa estrangera a Catalunya.
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«No tinc cap dubte que la missió de
l’Església és universal»
Redacció
La veritat és que la comunitat em va acollir molt bé. Tot
i que vinc d’un país de costums i cultures molt diferents:
llengua, gastronomia, tradicions, sempre m’han respectat; mai no m’he sentit forastera. També les poques persones que he pogut atendre (a causa de la pandèmia) han
estat molt amables.

La germana Tram Huynh Thi Hoang, nascuda en 1983, és
vietnamita, però va viure tretze anys a Filipines, els últims anys a la casa noviciat de Calamba. Allà va estudiar
psicologia i convivia amb les germanes de la comunitat.
A més, ajudava la parròquia en la catequesi i acompanyava el cor. La comunitat també donava beques a vinti-cinc nens i ella era l’encarregada.
Des de quan viu a Vic?
Vaig arribar a Vic el novembre de 2019 per estudiar Música i Litúrgia com a formació i també per aprofundir en el
carisma de la Congregació de les Dominiques de l’Anunciata, ja que Vic és la nostra Casa Mare.
Com va ser el seu acolliment aquí i a què li ha costat més
d’acostumar-se?
24 d’octubre del 2021

Segons les Obres Missionals Pontifícies (OMP) hi ha
1.109 territoris de missió al món. Creu que de vegades
ens costa entendre que l’Església és universal?
No tinc cap dubte que la missió de l’Església és universal.
Crec que les obres de missió no són solament els territoris
indicats per les OMP, perquè cadascun de nosaltres és una
font de missió. Aquests 1.109 territoris de missió no són
el nombre de missions, sinó els territoris on comença la
missió. Però el que, per exemple, les germanes viuen amb
aquests vint-i-cinc nens becats és també un lloc de missió,
les cases que ajudem a construir per a les famílies pobres
en una altra part de Filipines és també un lloc de missió,
cada ajuda que cada un de nosaltres fa aquí és també
part de la missió. Vaig conèixer una senyora al Vietnam
que va ajudar silenciosament a la formació i el benestar
dels joves, fins i tot acollint.ne alguns a casa seva perquè
poguessin estudiar... Era un acte d’amor, una missió que
porta l’amor de Jesús. L’Església universal no és tan sols
l’Església present en les zones remotes del món, perquè
nosaltres mateixos som l’Església: tot acte d’amor que podem realitzar és fer present en el món l’amor de Jesús. És
la missió de Jesús la que actua en l’Església.
El lema de la Jornada del Domund d’aquest any és «Explica el que has vist i sentit». Què «explica» vostè?
Us puc explicar moltes experiències: el que he viscut
quan estava amb els nens en la catequesi, els ulls oberts
dels nens becats i de les seves famílies quan els donava
formació, tot i que de vegades em descoratjava perquè
al principi no entenia la llengua filipina... però amb els
seus somriures, amb el seu amor m’omplien tot el cor i
em sostenien. Amor és tot el que podem donar, i amor
és el que hem de rebre tota la vida. Per això l’única manera com podem viure és ajudant el món a conèixer que
«Déu és amor».

Glossa

L’anunci té la prioritat en la missió
Romà Casanova, administrador apostòlic de Solsona

Una de les temptacions en el camí del seguiment de Crist,
fet sinodalment —com ara se’ns demana que fem de manera més conscient—, és la d’oblidar que és un camí de
lluita. No és fàcil —com no ho ha estat ni ho serà mai— ser
cristià. Solament el qui lluiti per vèncer la comoditat, la
recerca de solucions ràpides i fàcils, així com la temptació de pactar amb un humanisme bonàs, que redueix la
radicalitat de l’evangeli, podrà seguir caminant vers la
meta de la santedat i la missió.

¿No ens manca ser més clars per a
dir, sense embuts, que els valors
cristians tenen una font?
Enfront d’un món que no ens plau, on es fan presents massa sovint l’egoisme, la injustícia, l’hedonisme, la violència
creixent, tenim clares les receptes de justícia, harmonia,
compassió, solidaritat, fraternitat, perdó, sostenibilitat.
Tot això és bo; però, és suficient? ¿No ens manca ser més
clars per a dir, sense embuts, que totes aquestes realitats tenen una font? Els valors, que veiem tan necessaris,
¿pensem que són fàcils de sostenir sense un fonament?
¿No hem deixat Déu una mica de banda en la nostra mirada a la realitat? ¿Ens creiem de debò que sense Déu no
podem fer res? Ens hem de preguntar, doncs, si entre
nosaltres no està en crisi l’anunci clar i explícit de Crist.
Faig aquesta reflexió en el Diumenge mundial de les missions catòliques, el DOMUND, perquè aquesta jornada posa al
davant nostre la necessitat de donar suport a l’acció evangelitzadora de l’Església per tot el món, assenyaladament
en els països més pobres. M’agrada de dir que aquesta collecta a favor de les missions és un termòmetre de la nostra
fe en Crist, únic salvador de la humanitat. Qui estima la fe

en Crist no la té tancada en la seva intimitat, sinó que, com
els apòstols en els inicis de l’Església, pensa que no podem
deixar de dir el que hem vist i sentit (Ac 4,20). Així ens ho
recorda el sant pare Francesc: «Els cristians no podem reservar el Senyor per a nosaltres mateixos.»
«L’Església existeix per a evangelitzar» (EN, 14), ensenyava sant Pau VI, i ell mateix insistia: «L’evangelització també ha de contenir sempre —com a base, centre i,
al mateix temps, cimal del seu dinamisme— una clara
proclamació que en Jesucrist s’ofereix la salvació a tots
els homes, com a do de la gràcia i de la misericòrdia de
Déu» (EN, 44). L’anunci de Crist té, doncs, la prioritat
permanent en la missió: «L’Església no pot negligir el
manament explícit de Crist, no pot privar els homes de
la “Bona Nova” que són estimats i salvats per Déu» (sant
Joan Pau II, RM, 44).
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