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8 desembre,
la Immaculada
Concepció de
Maria
Sou, Maria, llum d’albada
que anuncia el Redemptor;
ja de temps predestinada
per ser Mare del Senyor
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«La serralada es tornarà una plana, i
el terreny escabrós serà una vall»
Diumenge II d’Advent / Cicle C
Lectura del llibre de Baruc
Jerusalem, treu-te el vestit de dol i d’aflicció, i engalana’t per sempre amb la glòria de Déu. Vesteix-te amb el
mantell de la bondat de Déu, posa’t al front per diadema la glòria de l’Etern. Déu farà que sota el cel es vegi
pertot arreu la teva resplendor i tindràs per sempre
aquest nom, que Déu t’imposarà: Possessió-pacífica-delbé i Glòria-del-culte-a-Déu. Alça’t, Jerusalem, guaita des
del cim cap a l’orient i veuràs com, per ordre del Sant,
es reuneixen els teus fills de llevant i de ponent; canten
d’alegria recordant l’obra de Déu. Quan van sortir de tu,
caminaven escortats d’enemics, però ara Déu te’ls retorna portats gloriosament com en un tron reial. Déu ordena que s’abaixin els turons més alts i les muntanyes perpètues, que s’omplin les fondalades i s’anivelli la terra,
perquè Israel camini segur sota la glòria de Déu. Fins els
boscos i tots els arbres aromàtics faran ombra a Israel
per manament de Déu. Déu conduirà Israel, ple d’alegria,
a la llum de la seva glòria, amb aquella bondat i aquell
amor que li són propis.
(5,1-9)
Salm responsorial
És magnífic el que el Senyor a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!
[125]
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
Germans, sempre que prego per vosaltres la meva oració
és plena de goig pensant en tot el que heu contribuït a
la causa de l’evangeli des del primer dia fins avui. Estic
segur d’una cosa: Déu, que ha començat en vosaltres un
bon treball, acabarà de dur-lo a terme fins al dia de Jesucrist. Déu és testimoni de com us enyoro, a tots vosaltres,
per l’amor entranyable que us té Jesucrist. I el que jo demano en la pregària és que el vostre amor s’enriqueixi
més i més, fins a vessar, ple de coneixement i de finor
d’esperit, perquè sapigueu apreciar els valors autèntics
i arribeu purs i sense entrebancs al dia de Crist, carregats d’aquells fruits de justícia que donem per Jesucrist,
a glòria i lloança de Déu.
(1,4-6.8,11)
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Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
L’any quinzè del regnat de l’emperador Tiberi, mentre
Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, Herodes era
tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà ho era d’Iturea
i de la regió de Traconítida, i Lisànies ho era d’Abilena,
durant el pontificat d’Anàs i Caifàs, Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de conversió per
obtenir el perdó dels pecats. Complia el que hi ha escrit
al llibre del profeta Isaïes: «Una veu crida en el desert:
Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí. S’alçaran
les fondalades i s’abaixaran les muntanyes i els turons,
la serralada es tornarà una plana, i el terreny escabrós
serà una vall, i tothom veurà la salvació de Déu.»
(3,1-6)

«Jerusalem, treute el vestit de dol i
d'aflicció, i engalana't
per sempre amb
la glòria de Déu.
Vesteix-te amb el
mantell de la bondat
de Déu»
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Agenda

La salvació de Déu

Lit. hores: Setmana II

Carles Riera i Fonts, pvre.
L’aliança entre Déu i l’ésser humà es basa en la confiança. Joan rebia al desert la Paraula i, creient-hi, l’escampava a l’ample món. Predicava un baptisme de conversió,
anunciant la salvació divina per mitjà de Jesús —pensament i paraula del Pare.
Déu irromp en el temps i en la història, com ho testimonia l’evangeli lucà situant Joan Baptista en l’elenc dels líders d’aquella època.
Ens cal, ara a l’Advent i durant l’any, assumir el compromís baptismal d’anunciar la vinguda del Crist, renovant i incrementant la fe en la seva doctrina, fent-lo
ja avinent enmig d’una joiosa espera. Sempre expectants pel seu retorn gloriós,
rememorant la seva humil primera vinguda, alimentem l’esperança, conscients
que en els plecs de la memòria hi ha plantades les llavors del futur.
Experimentarem la salvació de Déu si procurem aplanar la muntanya del pessimisme i la desídia que no ens deixen veure l’horitzó, si som capaços d’emplenar
de sentit els fondals de la indiferència i el desànim. «S’alçaran les fondalades i
s’abaixaran les muntanyes i els turons...» (no pas els «torrons»!, com dirà algun
lector avui a missa).
Cap serralada no impedirà l’arribada de Jesús, si disposem el cor per a un sincer
perdó, si som gent oberta i acollidora, capaços d’anar traçant noves rutes de pau
i germanor.

7 dimarts
—Sant Ambròs (o Ambrosi), bisbe dr.
Is 40,1-11/Salm 95/Mt 18,12-14
8 dimecres
La Immaculada Concepció de la
Benaurada Verge Maria (festa de
precepte)
—Santa Ester, reina
Gn 3,9-15.20/Salm 97/Ef 1,3-6.1112/Lc 1,26-38
9 dijous
—Sant Joan Dídac, vident de
Guadalupe
Is 41,13-20/Salm 144/Mt 11,11-15
10 divendres
La Mare de Déu de Loreto
—Santa Júlia
Is 48,17-19/Salm 1/Mt 11,16-19

La imatge

Joan, el fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert. Abans que ell
havien passat una colla de personatges, el nom dels quals és més o menys
recordat. Però quan arriba la paraula
de Déu tot comença a ser diferent.
Joan inicia l’ofici de precursor
anant per tota la regió anunciant
un baptisme de conversió per al
perdó dels pecats; els oients s’han
de disposar per al nou temps.
Sant Joan Baptista (1450).
Rogier van der Weyden
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6 dilluns
—Sant Nicolau de Bari, bisbe
—Santa Carme Sallés, fund.
Is 35,1-10/Salm 84/Lc 5,17-26

11 dissabte
—Sant Damas I, papa
—Santa Maravillas de Jesús, verge
Sir 48,1-4.9-11/Salm 79/Mt 17,10-13
12 diumenge III d’Advent “gaudete”
/ Cicle C
La Mare de Déu de Guadalupe
—Santa Joana Francesca de Chantal,
vda. fund.
Mi 5,1-4a/Salm 79/He 10,5-10/Lc
1,39-45
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Propostes per a viure
l’Any Ignasià
Comissió Diocesana de l’Any Ignasià
Fa uns quants mesos que es va constituir una comissió diocesana per a
promoure l’Any Ignasià. Aquesta comissió presentà les seves propostes
a Verdú durant la jornada del dia 9
de setembre, festa de Sant Pere Claver. Repassem quines són aquestes
propostes.

El Document de
Voluntats Anticipades

Els exercicis anuals per a preveres tindran lloc a la Cova de Sant Ignasi de Manresa del 14 al 19 de març del 2022 i seran predicats pel P. David Guindulain, sj.
Els exercicis anuals per a laics, també
a la Cova de Sant Ignasi, del 23 al 28
de juliol del 2022, predicats pel P. David Guindulain, sj.

El més important en la vida de sant
Ignasi foren els exercicis espirituals.
Per aquest motiu s’ofereixen diferents fórmules adaptades a la situació
de cadascú.

Els exercicis en la vida ordinària són
una metodologia diferent amb acompanyament personal, pregària diària i
tres recessos durant l’any.

Els exercicis parroquials són una proposta de cinc a set dies d’exercicis
per als fidels. S’ofereixen uns guions
perquè puguin ser predicats des de la
mateixa parròquia.

També existeixen altres recursos pastorals per a viure l’Any Ignasià, com
ara una pel·lícula sobre sant Ignasi i alguns llibres. (Més informació a la web
del bisbat.)

La declaració del DVA es pot
realitzar de dues maneres. Una
opció és davant de notari, que no
requereix cap testimoni. L’altra
és davant de tres testimonis majors d’edat i amb plena capacitat
d’obrar, dels quals com a mínim
dos no tinguin relació de parentiu fins al segon grau ni estiguin
vinculats amb la persona per relació patrimonial. Un cop formalitzat, és aconsellable registrar
el DVA al Departament de Salut
per a facilitar-ne la difusió.
Si ha estat validat davant de
notari, aquest serà l’encarregat
de registrar-lo. Si la validació
s’ha fet mitjançant tres testimonis, la persona atorgant serà
la responsable d’efectuar-ne el
registre, ja sigui entregant-lo al
seu centre de salut, a l’oficina
de la Generalitat o al Departament de Salut. El document ha
d’incorporar-se a la història
clínica de la persona. També és
aconsellable que el representant o persones de confiança en
tinguin una còpia.

Fulldiocesà
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Jornades de Formació de Catequistes
del SIC a Montserrat
Parròquia de Cervera
Del 19 al 21 de novembre hi va haver les Jornades de Formació de Catequistes, enguany a Montserrat. Alguns catequistes del bisbat de Solsona van assistir-hi. Des de la parròquia
de Cervera publiquen la segúent crònica:
«Ja fa uns quants anys que ens adonem que la catequesi infantil ha de tenir com a eix central la pregària i la relació
amb el Senyor. Des de Cervera intentem que algunes de les
sessions de catequesi siguin a l’oratori. A l’oratori els infants,
des dels més petits fins als més grans, parlen amb el Senyor,
aprenen sobre la seva Paraula, li expliquen com estan i què

necessiten. Aquest curs 2021-2022 hi vam afegir més sessions d’oratori de les que fèiem els altres anys, adonant-nos
que els infants aprenien i creixien molt més a través de
l’oració i les estones amb el Senyor. La nova formulació catequètica que es planteja des del SIC intercala dos tipus de
sessions per a infants: el Tabor i el Cenacle. El Tabor són les
sessions d’oratori i el Cenacle són les sessions catequètiques. Per altra banda, des del SIC també es volen proposar
unes trobades per als pares perquè puguin acompanyar els
seus fills en el procés catequètic. A la fotografia, alguns catequistes de Navàs, Súria, Cardona, Berga i Cervera.»

Es comencen a crear els grups sinodals
Com ja hem anat explicant, ha començat l’etapa diocesana del Sínode. En aquesta fase està previst que les parròquies, les comunitats, els moviments i diferents
grups treballin el document preparatori que el Sínode ofereix. Fa uns quants dies
es va reunir l’equip diocesà del Sínode amb els coordinadors de les diferents unitats pastorals parroquials (UPP) per explicar-los el mètode de treball. Aquests
coordinadors ja han començat a fer reunions per constituir els grups sinodals.
Això vol dir que dins una UPP o fins i tot dins una mateixa parròquia pot haver-hi
diferents grups sinodals. És el cas, per posar un exemple, de la UPP de Cardona,
que el dia 26 de novembre va convocar un grup de representants de diferents àmbits: Càritas, catequesi, neteja, confraria, parròquies veïnes, Vida Creixent, lectors, etc. per demanar-los que cadascun d’ells busqui cinc o sis persones per poder
constituir el seu grup sinodal. Un treball que té com a objectiu principal que tot el
poble fidel pugui aportar la seva opinió. Informa. UPP Cardona.
5 de desembre del 2021
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Unes jornades de catequesi a Montserrat
amb esperit de renovació
Redacció
Més de 300 catequistes de Catalunya i les Illes van participar
en les XIII Jornades Interdiocesanes de Catequesi que van
tenir lloc al monestir de Montserrat els dies 19, 20 i 21 de novembre. Es van centrar a presentar el nou projecte i materials
de catequesi que volen ser una renovació i font de recursos
per a propiciar el trobament amb Jesús per part dels catequitzands i de les seves famílies. Com va dir la delegada de Catequesi de Sant Feliu de Llobregat, Isabel Capmany, tan important és la formació que rebem com trobar-nos, conversar,
saber que no estem sols. De fet, són molts més els qui hi haurien participat, però el límit dels espais no ho va fer possible.

La presentació del projecte anà a càrrec del bisbe president del SIC, Mons. Antoni Vadell, i del director, Mn. Joan
Águila. Jordi Massegú, de la diòcesi de Terrassa, va explicar
la nova web on es penjaran la majoria dels nous materials.
Els tallers del dissabte a la tarda foren dirigits pels qui els
han elaborat. El diumenge, el P. Ignasi Fossas va fer una
xerrada formativa sobre la litúrgia en la catequesi.
El nou pare abat, Manel Gasch, va presidir l’eucaristia del
dissabte i el eisbe de St. Feliu, Mons. Agustí Cortés, la missa
conventual del diumenge.

Alguns catequistes de Vic i Solsona

Trobada de professors de religió de Vic i Solsona
Les Delegacions Episcopals d’Ensenyament organitzen una trobada presencial amb els professors de religió de Vic, Solsona i de les escoles cristianes.
La jornada serà a Manresa, aprofitant el 500 aniversari de la conversió de sant
Ignasi de Loiola, el pròxim dissabte dia 11, amb el següent horari:
10:00 Visita guiada opcional de la Cova i dels nous mosaics de Marko Rupnik
SJ (8 euros/persona).
11:30 Presentació de l’acte. Delegacions Episcopals d’Ensenyament.
12:00 Conferència: «Sant Ignasi, mestre», per Antoni Prevosti, doctor en Filosofia per la UB i expert en pensament oriental.
13:00 Eucaristia d’enviament, presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic
i administrador apostòlic de Solsona, i entrega de la «missió canònica».
Fulldiocesà
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Aquest Nadal, regala Cases d’Oliba
Redacció

Cases d’Oliba presenta l’obsequi de Nadal «Regala Cases
d’Oliba», una targeta regal permet de visitar set joies del
patrimoni de la Catalunya interior. Pensat per a amants
de la cultura, l’art o el patrimoni, «Regala Cases d’Oliba»
es pot comprar en línia des del web de Cases d’Oliba (www.
casesdoliba.cat/regalacasesdoliba). La targeta permet visitar la basílica de la Seu de Manresa (Bages), el monestir
de Santa Maria de l’Estany (Moianès), la catedral de Sant
Pere de Vic (Osona), el Museu Episcopal de Vic (Osona), el
monestir de Sant Pere de Casserres (Osona), el monestir
de Santa Maria de Ripoll (Ripollès) i el monestir de Sant
Joan de les Abadesses (Ripollès).
Un cop adquirida la targeta regal a la web de Cases d’Oliba, el comprador pot escollir amb quin format vol el regal:
si escull el format «targeta» (per un preu de 30 euros) la
rebrà a l’adreça postal que indiqui en un període d’entre
tres i quatre dies. Si opta pel model «val» (amb un cost de
25 euros) la podrà imprimir o enviar per correu electrònic
a la persona que ha rebut el regal.
Les restriccions de mobilitat provocades per la pandèmia
van fer que moltes persones fessin una aposta per les vacances i escapades de proximitat. «Regala Cases d’Oliba»
és un producte pensat per a conèixer el patrimoni cultural de màxim nivell de la Catalunya interior. La visita que
es proposa als quatre monestirs, una basílica, una cate5 de desembre del 2021

dral i un museu es pot fer durant un any a partir de la data
d’adquisició.
A més d’aquesta targeta «Regala Cases d’Oliba», a la web
també s’hi poden trobar altres productes i entrades conjuntes, com una entrada a les «Cases de muntanya» (monestir de Santa Maria de Ripoll + Museu Episcopal de Vic
+ catedral de Sant Pere de Vic + monestir de Sant Pere de
Casserres) i «Cases de la Plana» (Museu Episcopal de Vic
+ catedral de Sant Pere de Vic + monestir de Sant Pere de
Casserres + monestir de Santa Maria de l’Estany + basílica
de la Seu de Manresa). Tant «Regala Cases d’Oliba» com les
entrades conjuntes a les «Cases de Muntanya» i «Cases de
la Plana» suposen un important descompte per al visitant.

Cases d’Oliba
Cases d’Oliba és una iniciativa que vol donar a conèixer el
patrimoni amb arrels mil·lenàries que guarda l’empremta del’abat i bisbe Oliba (971-1046). Més enllà de la seva
dimensió d’espais per al culte, aquests monuments són
autèntics tresors patrimonials. Aquesta iniciativa del departament de Patrimoni Cultural del bisbat de Vic es va
presentar l’estiu del 2020.
A través del seu portal web www.casesdoliba.cat/regala/, s’ofereixenentradesperavisitaraquestsespais,peròtambéunaagenda d’activitats culturals i turístiques d’aquests equipaments.

Glossa

Tota santa i immaculada
Romà Casanova, administrador apostòlic de Solsona

Molts són els atacs que rep l’Església, tant a causa dels
pecats dels seus fills com per la persecució que acompanya la seva història per ser sagrament universal de salvació. Malgrat això, l’Església és tota santa i immaculada,
perquè ha estat netejada amb la sang del seu Espòs, Jesucrist. Aquesta afirmació de l’Església és una de les moltes
paradoxes de la fe cristiana: santa en la seva naturalesa i
pecadora en els seus fills.

Maria és membre de l’Església: el primer, el principal i el més excel·lent
La solemnitat de la Immaculada Concepció de la Benaurada Verge Maria ens posa al davant, al mateix temps, el
misteri de Maria, la Mare de Déu, i el de l’Església, Esposa
de Crist. L’Església afirma, des de la seva fe, que Maria, a
causa de la seva maternitat divina i per un privilegi únic,
és tota santa i immaculada; és a dir, que en el seu cor cap
pecat, fins i tot ni el pecat original, mai no hi ha fet niu.
La grandesa de la mare del Crist és l’obra que la misericòrdia divina ha obrat en el seu cor i en la seva vida; però,
al mateix temps, en la seva necessitat de la gràcia —perquè ella és indigent com nosaltres— veiem la seva collaboració al do diví. Maria és gran per ser la Mare de Déu
i per haver cregut en el Senyor. La seva grandesa és la de
deixar-se fer pel Senyor.
Podem tenir el perill de situar Maria fora de l’Església.
Ella n´és un membre, el primer, el principal i el més
excel·lent, que, com diu el concili Vaticà II, «ocupa en la
santa Església el lloc més elevat després de Crist i el més
acostat a nosaltres» (LG, 54). I per això, per la seva doble
relació amb Crist i amb nosaltres, els membres de l’Església l’hem de mirar-la com a figura ideal de l’Església
o com el mirall en què aquesta es reflecteix. L’Església,

mirant-se en l’espill de Maria, es veu tota santa i immaculada, sense la taca del pecat. I això ens omple d’esperança. Una criatura com nosaltres, una germana nostra,
per la gràcia de Déu, ha vençut el reialme del pecat. El
pecat no forma part de la nostra naturalesa, és la ferida
que ens acompanya en el nostre caminar per aquest món;
però el seu reialme ha estat derrotat. Maria, amb tota la
seva veritat, bellesa i amor, ens diu que podem vèncer el
pecat. Que és possible un món millor, on no regni el pecat ni la mort; en ella, unida al seu Fill, el Salvador nostre,
s’ha fet realitat aquest món millor. Per això sabem que
l’Església sempre és jove i preciosa, malgrat que els pecats dels seus fills entelin la visió de la seva realitat més
profunda: tota santa i immaculada.
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