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p4 —Inici del Sínode: comencem a caminar junts!
p7 —Càritas celebra el dia de les persones sense llar

Tots Sants: preguem pels nostres difunts
Des de temps remots, diferents cultures i civilitzacions
han celebrat una festa dedicada al record i a la relació amb
els difunts. Tots Sants, la festa dels morts, ens arriba en un
moment clau de l’any, la tardor, un moment en què la mateixa natura sembla morir.
La nostra festa prové, en concret, de la festa celta dels
morts, anomenada Samain. El culte als difunts era una part
molt important de la religió dels antics celtes.
Amb el temps el papa Gregori IV va designar el dia 1 de
novembre per a la celebració d’aquesta festa, ordenant, al
mateix temps, que fos tinguda com una de les festes prinNúm.3.913 - Any 75

cipals de l’any litúrgic. A les acaballes del segle X se n’hi va
afegir una altra dedicada a pregar pels fidels difunts, fet
que s’ha seguit perpetuat. Per això, després del dia de Tots
Sants, ve immediatament el dedicat als difunts.
Cal fer esment també del típic costum gastrònomic de
menjar castanyes i panallets. Que no es perdi aquesta bonica i entranyable tradició.
Recordem, tot pregant pels ells, els nostres difunts, no solament en aquestes dates sinó durant tot l’any. Demanen
per les seves ànimes i perquè puguin intercedir per nosaltres davant el Pare del cel.

2 —bona nova

«Quin és el primer de tots els manaments de la llei?»
Diumenge XXXI durant l’any / Cicle B
Lectura del llibre del Deuteronomi
En aquells dies, Moisès digué al poble: «Reverencia el Senyor, el teu Déu, compleix durant tota la vida els manaments que et dono, tant tu, com els teus fills i els fills dels
teus fills. Així viureu anys i més anys. Escolta, Israel, mira
de posar en pràctica això que et mano; així seràs un poble
feliç i nombrós en un país que regalima llet i mel, tal com
el Senyor ho va prometre als teus pares. Escolta, Israel:
El Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’únic. Estima el
Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb
totes les forces. »Guarda en el teu cor les paraules dels
manaments que avui et dono.»
(6,2-6)
Salm responsorial
Us estimo, Senyor, vós m’enfortiu.
[17]
Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, els sacerdots de l’antiga aliança van ser molts,
perquè la mort els impedia de continuar en les seves funcions. Però Jesús, que viu per sempre, no traspassa a ningú
les funcions sacerdotals. Per això té el poder de salvar definitivament tots els qui per ell s’acosten a Déu, ja que viu
intercedint per sempre a favor d’ells. Un sacerdot així és
el que ens calia: sant, innocent i sense taca; per això va ser
tret d’enmig dels pecadors i enlairat més amunt del cel. Ell
no necessita, com els altres, oferir víctimes cada dia tant
pels seus propis pecats com pels pecats del poble: es va oferir a si mateix una sola vegada. La Llei havia fet sacerdots
uns homes plens de febleses, però els termes del jurament
que ha substituït la Llei han consagrat el Fill, que serà per
sempre un sacerdot perfecte.
(7,23-28)
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
En aquell temps, un dels mestres de la Llei anà a trobar
Jesús i li va fer aquesta pregunta: «Quin és el primer de
tots els manaments de la Llei?» Jesús li respongué: «El
primer és aquest: “”’Escolta, Israel: El Senyor és el nostre
Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb
tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el pensament, amb
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totes les forces.””’ El segon és: “”’Estima els altres com a
tu mateix.””’ No hi ha cap altre manament més gran que
aquest.» El mestre de la Llei li digué: «Molt bé, mestre. És
veritat que Déu és un de sol i que no n’hi ha cap altre fora
d’ell. I que estimar-lo amb tot el cor, amb tot el pensament
i amb totes les forces, i estimar els altres com a si mateix
és millor que tots els sacrificis i totes les ofrenes cremades a l’altar.» Jesús, en sentir aquesta resposta tan assenyada li digué: «No ets lluny del regne de Déu.» I ningú no
s’atreví a fer-li cap més pregunta.
(12,28b-34)

«El primer és aquest:
"Escolta, Israel:
El Senyor és el nostre
Déu, el Senyor és
l'únic. Estima el
Senyor, el teu Déu,
amb tot el cor, amb
tota l'ànima, amb tot
el pensament, amb
totes les forces"»

3 —bona nova

Agenda

Digne de fe

Lit. hores: Setmana III

Carles Riera i Fonts, pvre.
És impossible estimar Déu sense estimar el proïsme. El segon manament del
Decàleg ens ensenya com dur el primer manament a la pràctica. I qui estima els
altres, que per ventura no estima Déu fins potser sense saber-ho?
Déu ens ha creat a imatge i semblança seva, i, doncs, l’amor dels uns envers els altres ha de ser també a imatge i semblança de l’amor amb què Déu ens estima. D’aquí
que l’amor humà, temporal i imperfecte, contingui quelcom d’etern i excel·lent.
Si, per exemple, en un bateig dius als pares que el millor regal per al seu infant
és que l’ensenyin a estimar, ells fan com qui sent ploure; ara bé, si els dius que
el millor que poden fer és ensenyar-lo a saber perdonar, llavors els pares paren
l’orella. I els estàs dient el mateix!
Estimar i perdonar són com les dues cares d’una mateixa moneda: qui estima
perdona i qui perdona estima. Però, en la convivència humana, el verb perdonar
té més intensitat, una major ressonància o fondària.
Saber perdonar no és fàcil, perquè és un acte d’amor sincer, total. És l’amor de
Crist dalt la creu, vessat al cor del creient gràcies a l’Esperit, amor que és a la
base d’una existència autèntica, fonament de l’entera realitat.
En resum, com diu el títol d’un llibre del teòleg H.U. von Balthasar, sols l’amor
és digne de fe.

2 dimarts
Commemoració dels fidels difunts
Lectures de difunts
3 dimecres
—Santa Sílvia
—Sant Pere Almató, dominic mr.
—Sant Martí de Porres, dominic
—Sant Ermengol, bisbe
Rm 13,8-10/Salm 111/Lc 14,25-33
4 dijous
—Sant Carles Borromeu, bisbe
Rm 14,7-12/Salm 26/Lc 15,1-10
5 divendres
—Sant Zacaries i Elisabet (Isabel),
pares de St. Joan
Beata Maria Ràfols, fund.
Rm 15,14-21/Salm 97/Lc 16,1-8

La imatge

Jesús recita la «Xemà, Israel», la
professió de fe que qualsevol israelita havia après de jove i que
compendiava en dos manaments
el nucli de la vivència jueva, a fi de
repetir-la en diversos moments.
Un recurs semblant per a recordar
els deu manaments, que s’enclouen
en dos: estimar els altres dona pistes sobre què cal fer per a estimar,
i estimar el Senyor ens ensenya a
estimar els altres.
Love (2005). Robert Indiana
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1 dilluns
Solemnitat de Tots Sants
Festa de precepte
Novembre, mes de les ànimes del
purgatori
Ap 7,2-4.9-14/Salm 23/1Jo 3,1-3/
Mt 5,1-12a

6 dissabte
Els sants i beats màrtirs del segle XX
Rm 16,3-9.16.22-27/Salm 144/Lc
16,9-15
7 diumenge XXXII de durant l’any/
Cicle B
Dia de l’Església Diocesana - Collecta de “Germanor”
La Mare de Déu del Sufragi
—Sant Francesc Palau, carmelita fund.
1R 17,10-16/Salm 145/He 9,24-28/
Mc 12,38-44
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Inici del Sínode: comencem a caminar junts!

Què és el
Sínode?
(visiteu www.bisbatsolsona.cat)

Informa: Bisbat Solsona / Foto: Lluís Closa
El dia 16 d’octubre va tenir lloc a la catedral de Solsona la celebració d’inici
del Sínode a la nostra diòcesi, presidida per Mons. Romà Casanova. Unes
180 persones laiques de diferents
parròquies del nostre bisbat i uns 35
preveres, més els diaques, religiosos
i religioses, els seminaristes i novicis,
van aplegar-se per conèixer què és el
Sínode, celebrar-ho i caminar junts! La
jornada va començar amb l’acolliment
dels participants als claustres de la
catedral, tot compartint un esmorzar
a peu dret. Allí van poder rebre la salutació del bisbe Romà, administrador
apostòlic de Solsona. Seguidament
van entrar dins la catedral per escoltar la xerrada presentació del Sínode, que anà a càrrec del mateix bisbe
Romà i l’equip diocesà creat per a promoure la participació diocesana en el
Sínode. En aquesta presentació es va

explicar què és un Sínode, quan serà
el pròxim, de què tractarà, per què és
tan important, quines són les fases del
procés i com participar-hi. Després se
celebrà la solemne missa d’inici del
Sínode, presidida pel mateix prelat.
Un moment molt emotiu fou l’entrada
del ciri pasqual, portat per Mn. Abel,
acompanyat per 12 fidels, en representació de les 12 unitats pastorals
parroquials de la diòcesi. Com a cloenda, totes les persones participants en
l’eucaristia, tant sacerdots com laics,
van sortir a fora de la catedral en
processó i es col·locaren al voltant de
la font de la plaça del Palau. Allí van
cantar el Credo i fou el moment culminant d’unitat eclesial i de començar a
caminar junts. Cal destacar que, pràcticament, hi va haver representació
de totes les parròquies de la diòcesi i
això va ser un gran goig.

Tal com podeu llegir en aquest
full, el Sínode ja ha començat.
Per a conèixer què és el Sínode
i com participar-hi us convidem
a visitar, dins la web del bisbat
de Solsona, el nou apartat creat
expressament.
Aneu al menú de l’esquerra i cliqueu dins la parula «Sínode». Allí
anireu trobant tota la informació
relacionada, els materials rebuts
a les parròquies, les notícies, etc.
També coneixereu qui forma part
de l’equip creat per a promoure la
participació diocesana del Sínode:
la delegada Sra. Teresa Gené i els
membres Mn. Abel Trulls, M. Lluïsa Garcia i el P. Francisco Marín.
Aquest apartat s’anirà actualitzant a mesura que hi hagi més
notícies i més material.
Recordem el que va dir el papa
Francesc en la seva homilia a
Roma: «L'Esperit ens demana
que ens posem a l'escolta de les
preguntes, dels afanys, de les
esperances de cada Església, de
cada poble i nació.»
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Valoració del projecte de Vacances
per a Famílies Nombroses 2021
Encarna López, responsable del projecte
Cal dir que la prioritat del projecte és oferir ajuda i servei
a les comunitats que propicien fer deixebles missioners,
fent possible, sobretot, que les famílies que han estat més
generoses amb la vida tinguin aquesta oportunitat.
Volem donar les gràcies a les persones que, voluntàriament, han col·laborat amb el seu treball, donacions, pregària i sobretot l’amor posat en cada donació, a fer possible transformar aquesta rectoria en un lloc acollidor i
entranyable, ample i còmode; senzill, però que amb l’ambient creat ha fet possible l’estada, descans i fraternitat
d’aquestes onze famílies que han deixat la seva petjada
en el cor dels habitants d’Ardèvol i que s’enduen un goig
per al cos i l’esperit.

Un any més, el bisbat de Solsona ha conclòs el cinquè
projecte de Vacances per a Famílies Nombroses, amb
una experiència meravellosa per a aquestes famílies,
que han gaudit d’un espai bonic en un lloc propici per al
descans i sobretot han reforçat l’entorn familiar, amb un
especial acolliment per part del poble d’Ardèvol.

Publiquem algunes opinions breus d’algunes famílies:
«Han estat uns dies fantàstics i volem agrair-vos l’oportunitat de viure aquestes vacances en família»; «Hem
gaudit de moltes experiències enriquidores i ens emportem un bon record»; «Mai no oblidarem aquest regal
de Déu, us portem al cor en les nostres pregàries»; «Feia
molts anys que no gaudíem d’una setmana de vacances».
Gràcies, Senyor, per la benedicció que aquest projecte ha
rebut de vós!

Pelegrinatge amb la comunitat de Taizé
Com cada any des de la Delegació de Joventut organitzen un pelegrinatge
per Cap d’Any amb la comunitat de Taizé. Serà del dia 28 de desembre del
2021 al 2 de gener del 2022.
Enguany el pelegrinatge és a Torí (Itàlia). A causa de la situació de pandèmia, només hi poden assistir els joves majors d’edat (de més de 18 anys).
Les preinscripcions estan obertes i tota la informació figura en el formulari: desplaçaments, cost… Si vols passar un Cap d’Any diferent, no t’ho pensis més!
El formulari per a apuntar-se es pot trobar a la web del bisbat (apartat «agenda») o bé contactant per WhatsApp al tel. 602 64 42 51 (Mike Ventura).
31 d’octubre del 2021
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El Sínode no és una convenció, sinó un
esdeveniment de gràcia
Redacció
El diumenge 10 d'octubre el Sant Pare
va presidir la santa missa d'obertura
del Sínode dels Bisbes sobre la sinodalidad. A les més de tres mil persones
presents a la basílica de Sant Pere, el
Papa els va proposar tres verbs que
poden acompanyar tot el procés sinodal: trobar, escoltar i discernir.
«La Paraula ens obre al discerniment
i l'il·lumina, orienta el Sínode perquè
no sigui una “convenció” eclesial, una
conferència d'estudis o un congrés
polític, perquè no sigui un parlament,
sinó un esdeveniment de gràcia, un
procés de guarició guiat per l'Esperit»,
afirmà Francesc.
El matéix diumenge, el pontífex va
saludar personalment a la basílica
la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, segrestada a Mali el
febrer del 2017 i alliberada poques
hores abans.

Benedicció del nou abat de Montserrat
El 13 d’octubre tingué lloc l’acte de benedicció del P. Manel Gasch i Hurios com
a nou abat del monestir de Santa Maria de Montserrat, conferida pel P. Manuel
Nin i Güell, monjo de Montserrat i exarca apostòlic (bisbe) dels catòlics de tradició bizantina de Grècia. A la cerimònia hi assistí una nodrida representació de
l’episcopat català. També hi fou present el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín,
entre altres autoritats.
En les seves paraules, el nou abat va fer referència a la celebració del mil·lenari
de Montserrat, el pròxim any 2025: «Volem precisament això, apropar Montserrat a la societat. Ens agradaria que tothom se sentís seva aquesta celebració.
Som molt conscients que els mil anys de Montserrat són també mil anys d’una
societat amb la quan han avançat conjuntament al llarg de la història”.
Fulldiocesà
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Diguem prou. Ningú
sense llar
Avui, 31 d’octubre, Càritas celebra el dia de les persones sense llar
En el manifest de la campanya es diu:
«Continuem alçant la veu davant la
greu situació de desprotecció social i
falta d’oportunitats on es troben milers de persones sense llar. Garantir la
protecció social és un dret fonamental
per a sortir de la situació actual: hi ha
d’haver mesures per a prevenir l’exclusió social, polítiques públiques que
facilitin recursos perquè sigui una
realitat que totes les persones puguin
viure amb dignitat i en una llar pròpia,
amb pau i permanentment. Els qui es
troben en situació de sensellarisme,
sigui vivint directament al carrer o bé
vivint en albergs o allotjaments temporals, en habitatges inadequats com
assentaments i barraques, o en habitatges insegurs pendents d’una ordre
de desnonament, han de tenir les ei-

nes necessàries per a elaborar el seu
projecte de vida i somien viure com a
ciutadans de ple dret.»

El llibre

Calendaris
per a un nou any
litúrgic

Després, el manifest fa una sèrie de
peticions a les administracions públiques, als mitjans de comunicació i als
veïns.
Al final recorda: «És responsabilitat
de cadascú comprendre que no s’escull acabar en situació de sensellarisme ni acabar al carrer, i que un cop un
hi és no és gens fàcil la sortida, tot i
que afortunadament hi ha persones i
institucions que acompanyen la seva
vulnerabilitat i els donen veu; també
sensibilitzen la societat i treballen per
tal que hi hagi una garantia d’accés als
drets i una protecció social real.»

A la llibreria del Casal de l’Església de Manresa (c/ Era del
Firmat, 1-3, tel. 93 875-32-03) ja
podeu trobar els següents calendaris per al pròxim any litúrgic:
El Calendari Litúrgic CPL (2022):
val 17 euros, però fem un 5% de
descompte i queda per 16,15 €.
El Breu Calendari Litúrgic del CPL
(2022): val 6 euros i amb el 5% de
descompte queda per 5,70 €.
Paraula i Vida 2022: val 3,95 € i
amb el 5% de descompte queda
per 3,75 €.
Aviat també arribarà el calendari litúrgic de la fundació Pere
Farnès.
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Glossa

«Espero la resurrecció dels morts
i la vida de la glòria»
Romà Casanova, administrador apostòlic de Solsona

En una societat on predomina la visió immanentista,
sense horitzons oberts ni futur al davant, els cristians tenim la gosadia de professar la nostra fe en
Crist, mort i ressuscitat. Certament és una gosadia
per a molts dels nostres coetanis l’afirmació d’una
existència més enllà d’aquesta vida terrenal; i encara
n’és més, d’agosarada, la nostra fe que proclama que
hi ha algú que ha vençut la mort, que ha ressuscitat,
que viu per sempre en la glòria de Déu. Però el súmmum de la nostra gosadia cristiana és el fet de professar, des de la nostra fe, la resurrecció dels morts.
Sí, posant la confiança en Déu, que ha ressuscitat el
seu Fill, sabem que els nostres pobres cossos, que són
enterrats en la debilitat, ressuscitaran el darrer dia,
quan Crist es manifesti, ple de glòria i de majestat, als
ulls de tothom.

El matí de Pasqua l’horitzó restà
obert a la infinitud de la vida en la
glòria de Déu

una existència silenciosa i humil, han estat capaços
d’estimar fins al final, donant-se de veritat, fent present la vida nova que es manifesta en el qui creu en
Jesucrist.

Aquesta fe acompanya l’Església des dels seus inicis,
des d’aquell matí de Pasqua quan Crist, victoriós sobre la mort, es va aparèixer a les dones i als deixebles. Aquell matí l’horitzó restà obert a la infinitud
de la vida en la glòria de Déu. No hi ha res que pugui
destruir la certesa d’una vida plena per al qui creu en
Crist, ni la mateixa mort, la nostra primera enemiga,
perquè el seu reialme ha estat derrotat. Aquesta gran
esperança és la que dona alè en les lluites de cada
dia als deixebles de Crist de tots els llocs i de tots els
temps. I, encara que no ho sembli, aquesta esperança
és la font de l’autèntica llibertat. Ho testifiquen les
legions d’homes i dones que, al llarg dels segles, en

Què, n’és, d’important, doncs, per als nostres coetanis
que manquen d’esperança, d’horitzons, de futur, que
puguin trobar en nosaltres, en la nostra manera de
comportar-nos i d’afrontar els entrebancs de l’existència, quelcom diferent del que propaga el pensament
avui dominant! Les nostres comunitats cristianes, les
nostres famílies, cada un de nosaltres hem de professar amb coherència la nostra fe. I ho hem de fer per tal
de caminar en la veritat que duu a la vida eterna; però
també hem de ser coherents perquè, quan molts cerquin el sentit de la seva existència, trobin en nosaltres
la flama encesa de la fe en Crist que ha vençut el pecat,
el sense-sentit, la buidor, la tristesa, la mort.
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