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«Jesús mirava com la gent hi
tirava diners»
Diumenge XXXII durant l’any / Cicle B
Lectura del primer llibre dels Reis
En aquell temps el profeta Elies se n’anà a Sarepta. Quan
arribà a l’entrada del poble hi havia allà una viuda que
recollia llenya. Elies la cridà i li digué: «Porta’m, si et
plau, una mica d’aigua per beure.» Mentre l’anava a buscar, Elies la tornà a cridar i li digué: «Porta’m, també, un
tros de pa.» Ella respongué: «Per la vida del Senyor, el teu
Déu, et juro que no en tinc gens. Només tinc un grapat de
farina i una mica d’oli. Ara estava recollint aquests branquillons i anava a fer pa per a mi i per al meu fill. Ens el
menjarem i després morirem de fam.» Elies li respongué:
«No tinguis por. Fes-ho tal com dius, però primer fes un
panet per a mi i dóna-me’l. Després ja en faràs per a tu i
per al teu fill. Això diu el Senyor, Déu d’Israel: No es buidarà el pot de la farina ni s’abaixarà l’oli de la gerra fins
al dia que Senyor enviarà la pluja al país.» Ella va fer tal
com Elies li havia dit, i durant molts dies, tant ella com la
seva família van poder menjar: no es va buidar el pot de
la farina ni s’abaixà l’oli de la gerra, tal com el Senyor ho
havia dit per boca d’Elies.
(17,10-16)
Salm responsorial
Lloa el Senyor, ànima meva.
[145]
Lectura de la carta als cristians hebreus
Crist no ha entrat en aquell santuari, a imatge del veritable, fet per mà d’homes, sinó que ha entrat al cel mateix,
i s’ha presentat davant Déu per nosaltres. El gran sacerdot entra cada any al santuari amb una sang que no és
la seva. Crist, en canvi, no s’ha d’oferir moltes vegades,
altrament hauria hagut d’anar sofrint la seva passió des
de la creació del món. De fet no ha aparegut fins ara, a la
fi dels temps, a oferir-se ell mateix una sola vegada, com
a víctima per abolir el pecat. Els homes morim una sola
vegada, i després de la mort ve el judici. Semblantment
el Crist va ser ofert una sola vegada, quan va prendre
damunt seu els pecats de tots. Després tornarà a revelar-se, no ja per raó dels pecats, sinó per salvar aquells
qui esperen el moment de rebre’l.
(9,24-28)
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Lectura de l’evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús, [instruint la gent els deia: «No
us fieu dels mestres de la Llei. Els agrada de passejar-se
amb els seus vestits, i que la gent els saludi a les places,
que els facin ocupar els primers seients a les sinagogues
i els primers llocs a taula; devoren els béns de les viudes
i, al moment de l’oració, per fer-se veure, es posen filactèries ben llargues. Són els qui seran judicats més rigorosament.»] Estant assegut al temple, davant la sala del
tresor, Jesús mirava com la gent hi tirava diners. Molts
rics hi tiraven molt, però vingué una viuda pobra que hi
tirà dues monedes de les més petites. Jesús cridà els deixebles i els digué: «Us dic amb tota veritat que aquesta
viuda pobra és la que ha donat més de tots; els altres han
donat del que els sobrava, però ella, que ho necessitava
per a viure, ha donat tot el que tenia.»
(12,38-44)

«Els altres han
donat del que els
sobrava, però ella,
que ho necessitava
per a viure, ha
donat tot el que
tenia»
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Agenda

El do generós

Lit. hores: Setmana IV

Carles Riera i Fonts, pvre.
Quin gran contrast entre els uns i l’altra!: els mestres de la Llei que «devoren els béns de les viudes» i aquella dona pobra de generositat extrema. És
el do imprescindible, vital, contraposat a la riquesa ostentosa i sobrera.
Jesús fa adonar als deixebles que als ulls de Déu compten més el com i el
què que no pas el quant. Un do generós no vol dir, necessàriament, un do
quantiós; també pot ser valuós, de gran mèrit. Val la voluntat, l’actitud, la
disposició amb què donem —en aquest món de tants excessos i de tantes
mancances.
Aquella viuda pobra tira al tresor del Temple tot el que té, res que li sigui
superflu o vanal, com si es donés ella mateixa ad maiorem Dei gloriam, com
si s’oferís sencera a Déu, perquè l’estima. La seva contribució és modesta
però essencial.
El nostre més gran tresor és tot el que regalem als altres, sigui molt sigui
poc. Cal entendre la realitat com un do que hem rebut, i la religió ens ha
d’ajudar a saber compartir el que tenim, a vessar bondat en el que fem.
En la Bíblia —aquest oceà de coneixement— trobem generosos exemples de
gent senzilla amb grandesa d’esperit, homes i dones que conreen l’èpica de
l’esperança.

La imatge

Una viuda d’aquell temps era pobra per definició. En oferir almoina
al tresor del Temple, manifesta la
confiança en Déu, ni que sigui amb
dues monedes de les més petites. Els
mestres de la Llei, que gaudien de tot
(béns, riquesa…), es quedaven amb
l’anomenada de persones devotes.
La gràcia de tot plegat no està en la
quantitat oferta, sinó en l’amor manifestat envers Deu.
Els diners de la vídua (1886-94).
James Tissot
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8 dilluns
—Santa Isabel de la Trinitat
Beat Duns Escot, framenor dr.
Sa 1,1-7/Salm 138/Lc 17,1-6
9 dimarts
La dedicació de la basílica de Sant
Joan de Laterà
La Majestat de Beget
Ez 47,1-2.8-9.12/Salm 45/1C 3,9b13.16-17/Jo 2,13-22
10 dimecres
—Sant Lleó el Gran, papa i dr.
Sa 6,1-11/Salm 81/Lc 17,11-19
11 dijous
—Sant Martí de Tours, bisbe
Sa 7,22-8,1/Salm 118/Lc 17,20-25
12 divendres
—Sant Josafat, bisbe mr.
Sa 13,1-9/Salm 18/Lc 17,26-37
13 dissabte
—Sant Leandre de Sevilla, bisbe
—Sant Estanislau de Kostka, jesuïta
Sa 18,14-16;19,6-9/Salm 104/Lc
18,1-8
14 diumenge XXXIII de durant l’any/
Cicle B
Jornada Mundial dels pobres
La Mare de Déu del Patrocini
Dn 12,1-3/Salm 15/He 10,11-14.18/
Mc 13,24-32
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Assemblea diocesana
anual de Vida Creixent
Vida Creixent
El dia 20 d’octubre va tenir lloc l’assemblea diocesana anual de Vida Creixent, enguany a la catedral de Solsona,
presidida per l’administrador apostòlic de la diòcesi, Mons. Romà Casanova.

que amb motiu de la pandèmia han estat escasses però interessants. Es va
fer l’explicació de l’estat de comptes i
tot seguit el bisbe Romà Casanova va
cloure l’acte.

En aquesta assemblea, en la qual van
participar més d’un centenar de persones, es va fer el relleu del president,
Sr. Vicenç Quinquilla, després d’anys
d’estar al capdavant de l’entitat. La
nova presidenta és la Sra. M. Lluïsa
García, fins ara membre de la junta
diocesana.

Acabada l’assemblea hi va haver una
eucaristia presidida pel mateix prelat
i concelebrada per diferents sacerdots del bisbat. Mn. Grifell va dirigir
els cants i l’Anna Castellà, de Tàrrega,
va cantar el salm. Fou una celebració
molt participada.

La jornada va començar amb una pregària, dirigida pel consiliari diocesà,
Mn. Abel Trulls. A continuació, tingué
lloc el canvi de president. La secretària de l’entitat va fer un breu resum
de les activitats dels dos darrers anys,

Fulldiocesà

En acabar la missa tingué lloc un dinar de germanor a Can Puig. Cal agrair molt sincerament al bisbe Romà el
seu interès per acompanyar el grup de
Vida Creixent.
(Notícia sencera a la web)

Concurs de
vídeos d’un
minut de Mans
Unides

El 15 d’octubre es posà en marxa la XIII edició del Festival de
Clipmetratges de Mans Unides.
Amb el lema «Posa el focus en els
oblidats», el festival de vídeos
d’un minut convida a reflexionar sobre la desigualtat, la fam
i la pobresa; realitats constants
que, agreujades per la pandèmia,
s’encrueleixen, cada vegada més,
amb els invisibles i oblidats del
nostre món.
El Festival de Clipmetratges de
Mans Unides és una activitat
d’Educació per al Desenvolupament que té com a objectiu promoure, fonamentalment entre
els joves, la consciència social i el
compromís.
Els alumnes que presentin vídeos
en la categoria escolar poden enviar els seus clipmetratges fins al
18 de febrer del 2022. Per altra
banda, els concursants (majors
de 18 anys) que participin en la
categoria general tenen fins al
5 de maig del mateix any. (Més
informació: www.clipmetrajesmanosunidas.org)
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Inauguració del curs pastoral a
l’agrupació parroquial de Mollerussa
Agrupació parroquial de Mollerussa
El cap de setmana del 23 i 24 d’octubre totes les parròquies que formen part de l’agrupació parroquial de Mollerussa van inaugurar el curs pastoral. Van presentar el
Sínode i es va fer l’enviament a la missió dels assistents,
donant a conèixer tots els grups que hi ha i animant a
participar-hi.
També es va fer un paral·lelisme amb la jornada del Domund: tots som missioners i tots podem dir «el que hem
vist i sentit».
Com a detall final, es va lliurar un punt de llibre on hi
era tot especificat, i als infants se’ls donà la revista Gesto. Van participar-hi pintant i muntant el sobre que es
presentava des de Missions i van fer el seu donatiu, renunciant a alguna cosa que els agradava per tal d’ajudar
els més pobres.

Germanor 2021: Amb tu, som una
gran família
Departament d’Economia diocesà
Aquest és el lema de l’any 2021 del dia de l’Església Diocesana que celebrem aquest
diumenge 7 de novembre. Sembla que en aquesta jornada sempre parlem de diners
i del que ens costa mantenir les nostres esglésies (llum, calefacció, reparacions de la
teulada...) per tal que tots puguem gaudir dels actes de culte i viure en comunió fraterna. Però aquest dia vol anar molt més enllà. Pensant en el lema, en una família ni
hi sobra ni hi manca ningú. Tots som necessaris i el que un aporta en matèria econòmica l’altre ho aporta amb el seu treball, cadascú amb els dons que Déu ens dona cada
dia. A la nostra parròquia ens trobem amb la comunitat cristiana que prega unida.
L’eina més important que té el cristià per a aprofitar el dia és sempre la pregària. I
aquesta pregària, quan es fa en comunitat, es multiplica d’una manera prodigiosa.
Per això us convidem a donar-vos en aquell aspecte en què us sentiu més útils,
ja sigui econòmicament o amb el vostre acompanyament als més febles, amb la
vostra alegria... En el vessant econòmic, recordeu que a la vostra parròquia podeu donar de diverses maneres i, a part dels canals habituals, podeu fer-ho també
a través d’internet posant donoamiiglesia.es. És una iniciativa que fa temps que
funciona i en la qual els diners van directament al compte bancari de la vostra
parròquia. Bona diada de Germanor!
7 de novembre del 2021

Tots som
necessaris,
cadascú amb
els dons
que Déu ens
dona
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Jornades interdiocesanes de formació
per a catequistes
Monestir de Montserrat, 19, 20 i 21 de novembre del 2021
Aquest any ho tenim a prop i en un lloc emblemàtic: el Monestir de Montserrat. A més, podreu veure ja en concrecció tot allò
que es va començar a introduir en les darreres Jornades presencials que van tenir lloc a Vic l’any 2019. Us convidem a participar-hi per descobrir en detall el nou projecte de catequesi
i tota la font de recursos i materials que tindreu a les vostres
mans. Recordeu que hi ha flexibilitat en la forma d’inscripció i
podeu venir acompanyats de persones que no necessàriament
participin en les jornades (normalment un acompanyant).
Inscripcions: Fins al 10 de novembre a la web del SIC (www.
sic-catequesi.cat) dins l’arpartat d’actualitat.
Més informació: Secretaria del SIC de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h, tel. 93 302 10 41 o be secretaria@
sicb.e.telefonica.net
Transport: Des de la Delegació de Catequesi de Vic posem
un autocar només per al dissabte 20 de novembre, que és el
dia central de la formació.
Horari i parades: Tona (7:45h, parada de la Canal – Cr. Anton Figueres, 23), Vic (8h, parada d’atobusos), Manresa
(8:45h, Pl. dels Infants). Tornada des de Montserrat, 20h.
Preu per persona, 10 € (la Delegació paga una part del cost).
Incripcions per al bus: catequesi@bisbatvic.org (indicant
nom, telèfon i parada). Més informació: 647 13 12 28 (Mn.
Joan Antoni).

Curs universitari d’acompanyament en la malaltia
La Facultat de Filosofia (URL) i el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la
Salut (SIPS) ofereixen aquesta nova eina d’Expert Universitari en Acompanyament del Procés de Malaltia. L'impartim de l'11 de gener 2022 al 14 de juny del
2022, en horari de tarda, els dimarts de 16 a 20h. Es pot cursar en modalitat
online.
Aquest curs vol capacitar els Agents de Pastoral de la Salut per a desenvolupar
una acció pastoral fonamentada en una sòlida formació filosòfico-humanista i
teològica. També proporcionar-los les eines i habilitats necessàries per a integrar fe i vida, doctrina i praxi en l’acció pastoral d’acompanyament en el procés
de la malaltia.
Pel que fa a Vic, la Delegació de Pastoral de la Salut abonarà un 50% de la matrícula als alumnes que estiguin fent o vulguin fer el seu servei en algun centre
sanitari del bisbat.
Fulldiocesà
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«De pobres, en tindreu
sempre amb vosaltres»
Diumenge vinent, V Jornada Mundial dels Pobres
«No podem esperar que truquin a la
nostra porta. És urgent que anem
nosaltres a trobar-los a les seves cases, als hospitals i a les residències
assistencials, als carrers i als racons
foscos on a vegades s'amaguen, als
centres de refugi i acolliment… És
important entendre com se senten,
què perceben i quins desitjos tenen
en el cor.» Així s'expressa el papa
Francesc en el seu missatge amb motiu de la V Jornada Mundial dels Pobres, que enguany se celebrarà diumenge vinent, 14 de novembre.
«Sovint els pobres són considerats
com a persones separades, com una
categoria que requereix un particular servei caritatiu. Seguir Jesús implica, en aquest sentit, un canvi de
mentalitat, és a dir, acollir el repte de
compartir i participar. Convertir-nos
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El llibre

Amor que crema
Marc Vilarassau, sj

en els seus deixebles implica l'opció
de no acumular tresors a la terra, que
donen la il·lusió d'una seguretat en
realitat fràgil i efímera», assenyala
el Sant Pare.
«Els pobres han augmentat desproporcionadament i, per desgràcia,
continuaran augmentant en els pròxims mesos. Alguns països, a causa
de la pandèmia, estan sofrint gravíssimes conseqüències, de manera
que les persones més vulnerables
estan privades dels béns de primera
necessitat. Les llargues cues davant
els menjadors per als pobres són el
signe tangible d'aquesta crisi. Una
mirada atenta exigeix que es trobin
les solucions més adequades per a
combatre el virus a nivell mundial,
sense apuntar a interessos partidistes», destaca Francesc.

Claret, 410 pàgínes, 18,53 euros
«És punyent, inspirador i sacsejador haver llegit aquestes planes.
Estan plenes de veritat i de vida a
desdir, escrites per algú que per a
molts de nosaltres ha esdevingut
màrtir i confessor a causa d'una
de les malalties (el càncer) que assetgen els humans. Vuit anys més
tard de la mort continuen tenint
la frescor i la força de l'instant i
dels anys en què van ser escrites.
Ressona la intensitat, la radicalitat, la lucidesa, l'austeritat de com
ell era i vivia. Són el testimoni i
la confessió de fe d'un home que
va consumir i consumar la seva
persona en els quaranta-cinc anys
de vida que li van ser concedits
aquí a la terra i ben arrelat a terra.
És per a tots un misteri saber
el temps de què disposem, però
rellegint aquests textos podem
comprendre potser per què va
morir aleshores per donar a la
seva paraula tot el sentit que
contenia» (De l'epíleg de Xavier
Melloni, sj).

Glossa

Donem de tot cor
Romà Casanova, administrador apostòlic de Solsona

La campanya de Germanor, dia de l’Església Diocesana,
torna a trucar a la porta del nostre cor, a fi que la nostra resposta sigui ben generosa. Però, tot i que truca a
la porta del nostre cor, la crida que se’ns fa troba ressò
en el nostre mateix cor. Perquè l’Església no és, de cap
manera, per al creient en Crist, una realitat estranya,
extrínseca a ell mateix. L’Església habita en el nostre
cor, perquè tots i cada un de nosaltres som l’Església, el
Cos de Crist, que peregrina per aquest món.
Entendre i viure el misteri de l’Església és entrar en el
misteri de comunió de Déu mateix. L’Església és, com
ens recorda el concili Vaticà II, tot citant sant Cebrià de
Cartago, «poble unificat des de la unitat del Pare i del
Fill i de l’Esperit Sant» (Lumen gentium, 4). La realitat
de comunió en l’Església és essencial per a entendre
qui som i quina és la nostra missió. De la comunió que
portem en la nostra essència neix la comunió entre nosaltres i, com a expressió d’aquesta, la comunió de béns.
Entre els creients en Crist hi ha una relació profunda
que va més enllà de la carn i la sang; és la comunió que
ens fa compartir els dons que hem rebut del Senyor per
al bé dels germans. La diada de Germanor ens recorda
que la comunió de béns ens demana la col·laboració econòmica amb la nostra Església a tots els nivells: diocesà,
parroquial, comunitari.
La comunió de béns no és, doncs, una qüestió baldera,
sinó necessària, perquè no podem pas afirmar que una
cosa ens ha arribat al cor mentre no ens toca la butxaca —o la targeta de crèdit, diríem ara—. Portar endavant
l’obra evangelitzadora, celebrativa i caritativa és responsabilitat de tots nosaltres. Ningú no pot mirar cap
a un altre costat; és tasca de tots sense exclusió, perquè
sense la col·laboració de tots no és possible.

La crida a la generositat que fa sempre l’Església per a
totes les necessitats vol arribar al cor de tots perquè donin amb generositat, dintre les possibilitats de cadascú.
Certament que, en la mesura en què siguem conscients
dels béns que rebem de la mà generosa del Senyor, que
ens mira sempre amb amor i té cura de nosaltres amb
misericòrdia, serem generosos en la nostra donació
personal i en la nostra aportació econòmica.
La nostra Església de Solsona té moltes obres de comunió, evangelització i caritat en marxa. Entre tots hem de
fer possible una Església en què caminem més junts, essent cada dia més missioners, des de la comunió de béns,
expressió del que som i vivim.
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