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Un nou any ha començat,
i el bell estel, quin esclat!
Des d’aquell jorn que fa història
i en servem tots la memòria,
els tres regis personatges,
acompanyats de llurs patges,
cada nit d’Epifania,
amb renovada alegria,
escampen arreu del món
dons i festa i goig pregon.
L’ambaixada bondadosa
manifesta generosa
amb fidel complicitat
la joia d’aquell Nou Nat.
Lleonard del Rio Campmajó
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Adoració dels Reis Mags - Lill Tschudi (1940)

L’Epifania del Senyor,
6 de gener
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«La Paraula era amb Déu i la Paraula
era Déu»
Diumenge II després de Nadal / Cicle C
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
La saviesa, s’elogia ella mateixa, es gloria enmig del seu poble, parla en la reunió del poble de l’Altíssim, es gloria davant
dels seus estols, s’enalteix enmig del poble, s’admira d’ella
mateixa en la reunió santa, fa el seu elogi davant la multitud
dels elegits i entre els beneïts es proclama beneïda, dient:
«El Senyor de l’univers em donà una ordre, el qui em va crear
i m’assenyala on plantaré la meva tenda em digué: “Acampa
entre els fills de Jacob, fes d’Israel la teva heretat, treu nous
plançons entre els meus elegits.”
»M’ha creat abans del temps, des del principi, i mai més no
deixaré d’existir. Li dono culte davant d’ell al temple sant.
Així m’he establert a Sió, m’ha fet trobar repòs a la ciutat que
ell i jo estimem, exerceixo el meu poder a Jerusalem. He tret
brotada en un poble ple de glòria, en la possessió del Senyor,
en la seva heretat; estaré per sempre en la reunió dels sants.»
(24,1-4.12-16)
Salm responsorial
El qui és la paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el
seu tabernáculo.
[147]
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens
ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel; ens elegí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens
destinà a ser fills seus per jesucrist, segons la seva benèvola
decisió, que dóna lloança a la grandea dels favors que ens ha
concedit en el seu Estimat.
Per això, ara que he sentit parlar de la fe que teniu en Jesús,
el Senyor, i del vostre amor per tots els fidels, jo no em canso
de donar gràcies per vosaltres, i us recordo en les meves pregàries, demanant al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare
gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de
veritat qui és ell: demanant-li també que il·lumini la mirada
interior del vostre cor, perquè conegueu a quina esperança
ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades,
l’heretat que ell us dóna entre els sants.
(1,3-6.15-18)
Fulldiocesà

Evangeli segons sant Joan
Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era amb
Déu i la Paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per
ell tot ha vingut a l’existència, i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la Vida, i la Vida era
la Llum dels homes. La Llum resplendeix en la foscor, però la
foscor no ha pogut ofegar-la. [Déu envià un home que es deia
Joan. Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum,
perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la Llum;
venia només a donar-ne testimoni.] Existia el qui és la Llum
verdadero, la que, en venir al món, il·lumina tots els homes.
Era present al món, al món que li deu l’existència, però el
món no l’ha reconegut. Ha vingut a casa seva, i els seus no
l’han acollit. Però a tots els qui l’han refut, als qui creuen en
el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni per voler d’un pare o pel
voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la Paraula es va fer
home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a Fill únic del Pare
ple de gràcia i de veritat. […]
(1,1-18)

«El qui és la
Paraula es va fer
home i plantà
entre nosaltres el
seu tabernacle»

3 —bona nova

Agenda

La Paraula en el món

Lit. hores: Setmana II

Carles Riera i Fonts, pvre.
Déu passa enmig nostre i hi planta la tenda perquè siguem manifestació del seu amor.
La Paraula vingué al món —que li deu l’existència— encarnada en Jesús de Natzaret, comunicació de la bondat i bellesa divines.
Creure consisteix a acollir Jesús, revelació i saviesa del Pare, llum per a la humanitat, guia i sentit de la nostra existència. El Verb, preexistent des de sempre,
inaugura rutes d’esperança, respon a l’ànsia d’estimació i de vida de cada ésser
humà, ens obre el cor i la ment.
El necessari camí d’aclimatació del cristianisme a la modernitat —que el filòsof
i teòleg Pere Lluís Font demana de recórrer— ha de partir, sens dubte, de l’acolliment de la paraula revelada, del seu aprofundiment, estudi i posada en pràctica. Així com la llum alegra els ulls, l’escriptura aviva l’esperit i l’enteniment,
i ens orienta per a la missió. D’on, doncs, que l’espiritualitat bíblica convé que
vagi de bracet amb un cristianisme vivencial i pràctic. Dit altrament, el místic
d’aquest nostre temps ha de conrear un misticisme «d’ulls oberts» —com ha dit
algú—, portador d’un missatge de salvació compromès amb l’ara i aquí.
El Déu cristià és un obsequi de llibertat per a qui en vol ser mereixedor. La seva
paraula traspua sempre respecte i comprensió, vida i esperança; Jesús —suprema revelació del Pare— ens l’ha anunciada fidelment i benigna.

La imatge

L’evangeli de Joan s’encapçala amb
un poema que el resumeix. S’inicia
amb l’eternitat del Pare, que viu
eternament amb el Verb pel qual ha
creat tot allò que existeix. Bo i cercant familiaritat amb la humanitat,
el Verb s’encarna, home entre els
homes, passa pe la Mort i la Resurrecció i fa el do del seu Esperit.
En les festes nadalenques tenim el
retaule del conjunt de l’obra de Déu.
Sant Joan Evangelista (1926). J.M. Sert
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3 dilluns
—El Santíssim Nom de Jesús
—Santa Genoveva, vg.
1Jo 2,29-3,6/Salm 97/Jo 1,29-34
4 dimarts
—Santa Àngela de Foligno, rel.
1Jo 3,7-10/Salm 97/Jo 1,35-42
5 dimecres
—Sant Simeó Estilita, anacoreta
—Sant Manuel Gonzalez, bisbe
1Jo 3,11-21/Salm 99/Jo 1,43-51
6 L’Epifania del Senyor
L’Adoració dels Sants Reis Melcior,
Gaspar i Baltasar
Festa de precepte
Onom. d’Adoració o Dora
Nostra Senyora dels Reis (A Santa
Maria del Pi)
Jornada del catequista nadiu i l’IEME
Is 60,1-6/Salm 71/Ef 3,2-3a.5-6/
Mt 2,1-12
7 divendres
—Sant Ramon de Penyafort, dominic
1Jo 3,22-4,6/Salm 2/Mt 4,1217.23-25
8 dissabte
—Sant Apol·linar, bisbe
1Jo 4,7-10/Salm 71/Mc 6,34-44
9 El Baptisme del Senyor / Cicle C
—Sant Julià
Is 40,1-5.9-11/Salm 103/Tt 2,1114;3,4-7/Lc 3,15-16.21-22
O bé Is 42,1-4.6-7/Salm 28/Ac
10,34-38/Lc,15-16.21-22
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Benedicció de les figures del
Nen Jesús a Tàrrega
Josep Castellà
La parròquia de Tàrrega celebrà amb solemnitat el quart
diumenge d’Advent renovant un any més la bonica i tradicional cerimònia de la benedicció de totes les figures del
Nen Jesús que els feligresos portaren a l’església.

els valors de l’actitud en la fe i decisió, l’amabilitat, l’educació,
l’alegria i el servei.» I remarcà que cal «posar en valor la Mare
de Déu en el món actual». Els cants anaren a càrrec del grup
parroquial Àngels de l’Alba, amb l’organista Jesús Balletbó.

Així se celebrà la missa major de les dotze del migdia, presidida pel rector de Tàrrega, Mn. Josep Maria Vilaseca, amb la
presència de nens/es de la catequesi, Cafè Familiar, catequistes i feligresia. En la seva homilia, Mn. Vilaseca indicà entre
altres coses: «En la nostra vida hem de tenir presents sempre

En acabar l’eucaristia, Mn. Vilaseca beneí una gran quantitat
de figures del Nen Jesús, mentre també beneïa les persones
que les portaven. A més de l’habitual pessebre instal·lat a l’accés de l’Edifici Parroquial, n’hi hagué un altre a l’entrada de
la porta principal del temple, a la plaça Major, i al presbiteri.

Torronada d’agraïment, a la parròquia de Solsona
El dissabte 18 de desembre els col·laboradors i voluntaris de la parròquia de
Solsona van ser convocats pel rector, Mn. Lluís Ruiz, a celebrar la torronada
prèvia a les festes de Nadal.
La trobada va ser abans de la missa vespertina i fou motiu perquè mossèn Lluís
desitgés unes bones festes de Nadal a tots els presents, repartint-los la felicitació de la parròquia i aprofitant-ho per a agrair als voluntaris i treballadors
la seva col·laboració en les tasques que cadascú realitza en bé de la parròquia i
dels germans de la comunitat.
Amb un bon ambient els presents van gaudir d’alguns cants nadalencs, tot degustant torrons i neules i compartint experiències. La celebració va acabar amb
la missa del quart i últim diumenge d’Advent. Informa: Marc Trulls.
Fulldiocesà
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La visita ad limina
Redacció
Fa quinze dies, en la glossa del full diocesà, el bisbe Romà
ens parlava de la visita ad limina i explicava que consta de
tres moments: el pelegrinatge als sepulcres dels apòstols
Pere i Pau, la trobada amb el Successor de Pere i la visita a
responsables dels dicasteris de la Cúria Romana.

En aquest resum s’hi inclou l’organització pastoral i administrativa, la situació religiosa, l’activitat litúrgica i sacramental,
l’educació a les escoles, la catequesi, la situació del clergat, la
vida consagrada, la cooperació missionera, el treball de la pastoral dels laics, l’ecumenisme, les altres religions, la pastoral
familiar, l’evangelització, els mitjans de comunicació, la docAra volem comentar breument un altre aspecte: ja fa uns trina social, el treball de Càritas, la pastoral sanitària, els béns
quants mesos, es va enviar un volum enquadernat amb el de l’Església, la situació econòmica, la protecció de menors,
formulari de la relació quinquennal de la nostra diòcesi, això etc. Per a tancar aquesta relació quinquennal, hi ha l’avaluaés, el resum de tot el treball fet durant els últims cinc anys o, ció general feta pel bisbe diocesà. Tota la situació de la diòcesi
en aquest cas, durant els últims set anys.
és valorada pels responsables dels dicasteris romans.

Nadal al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Durant les festes de Nadal i dies previs el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
va oferir diverses activitats. El dia 16 de desembre tingué lloc la darrera visita de
«125 reflexions», amb Magda Gassó, cap del Servei de Museus i Protecció de Béns
Mobles de la Generalitat, i Joan Rosàs, fins a la seva jubilació cap de la secció de
coordinació museística de la Generalitat. En acabar es feu l’acte de cloenda dels
125 anys del nostre museu amb la presència del bisbe Romà. El dia 18 de desembre s’oferí un concert de piano a l’absis de Sant Quirze de Pedret, a càrrec d’Eduard
Gener. El dia 30 de desembre fou el torn de «Desperta el patrimoni en 3D al Museu
de Solsona», una activitat per a descobrir el béns patrimonials a través de la fotogrametria, una innovadora tècnica per a crear models tridimensionals. I durant tot
el període nadalenc hi ha l’exposició «D’un or que crema», una intervenció de Perejaume al Museu de Solsona, com també l’activitat «Cerca i troba» per als més petits,
basada en el conte editat per la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran.
2 de gener del 2022
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Solsona i Vic caminen units en la promoció de la classe de Religió
El dissabte 11 de desembre es va celebrar la trobada anual
de mestres i professors de Religió Catòlica del bisbat de Vic,
que enguany també comptà amb la participació dels docents
del bisbat de Solsona.
La jornada va començar amb una visita guiada a la Cova de Sant
Ignasi que recentment ha estat enriquida amb els mosaics dedicats a la Història de la Salvació, obra del jesuïta eslovè Rupnik.
Seguidament, el Dr. Antoni Prevosti, professor de Filosofia
de la Naturalesa de la Universitat de Barcelona i expert en
pensament oriental, va desenvolupar una conferència sobre l’educació cristiana a la llum de l’experiència ignasiana.

Inicià la seva dissertació explicant com la proposta de sant
Ignasi sobre la necessitat d’elegir Déu com a «principi i fonament» per a una vida feliç pot il·luminar el sentit últim
de l’educació cristiana. La intervenció del Dr. Prevosti va
concloure amb un fructífer diàleg amb els participants, que
donà resposta a algunes de les seves inquietuds.
La trobada va acabar amb una missa presidida pel bisbe
Romà Casanova, el qual lliurà la missio als nous docents, un
gest que mostra la necessitat de «caminar units», sinodalment, famílies, bisbats i docents per tal de promoure una
veritable educació cristiana dels infants i joves.

Mons. Salvador Cristau, bisbe de Terrassa
Al migdia del dia 3 de desembre proppassat la Santa Seu feu públic el nomenament del nou bisbe de Terrassa, Mons. Salvador Cristau Coll. Aquesta diòcesi
estava vacant després del trasllat de Mons. Josep Àngel Saiz Meneses a Sevilla. Mons. Cristau ha estat al capdavant del bisbat egarenc com a administrador
apostòlic des del 15 de juny del 2021.
Mons. Salvador Cristau Coll va néixer a Barcelona el dia 15 d’abril de 1950. A
la Universitat barcelonina va obtenir la Llicenciatura en Dret Civil (1972). Ingressà al Seminari Major de Toledo l’any 1976 i rebé l’ordenació presbiteral a la
catedral toledana el 12 d’octubre de 1980. És llicenciat en Estudis Eclesiàstics
per la Facultat de Teologia de Burgos. Va desenvolupar el ministeri sacerdotal
entre les diòcesis de Toledo, Barcelona i Terrassa.
El 18 de maig del 2010 va ser nomenat bisbe auxiliar de Terrassa.
Fulldiocesà

Festes mòbils per a
aquest any 2022:
Dimecres de Cendra, 2 de març
Diumenge de Pasqua, 10 d’abril
Pasqua de Resurrecció, 17 d’abril
Ascensió del Senyor, 29 de maig
Pasqua de Pentecosta, 5 de juny
Corpus Christi, 19 de juny
Sagrat Cor de Jesús, 24 de juny
1r Diumenge d’Advent, 27 de novembre
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Seminaristes catalans, de
visita a Vic
El proppassat mes de desembre dos
grups de seminaristes, dels seminaris de Barcelona, de Sant Feliu
de Llobregat i de l’Interdiocesà, van
visitar Vic. Un grup era format per
alumnes del curs d’introductori propedèutic, que correspon al primer
any de seminari. Els seminaristes
van conèixer la catedral de (amb
una visita guiada per Mn. Jaume
Casamitjana), el Museu Episcopal
(visita guiada per Mn. Josep Maria

Riba) i el sepulcre de sant Antoni
Maria Claret (amb les explicacions
del pare Rovira, claretià). La jornada
va acabar amb un dinar de germanor
al Seminari de Vic. L’altre grup era
format per seminaristes dels últims
dos cursos de teologia del Seminari
de Barcelona i de Sant Feliu de Llobregat. En aquest cas, el nombrós
grup pogué gaudir de les pintures de
la catedral de Vic amb les explicacions de Mn. Jaume Seguranyes.

La Pel·lícula

Volver a empezar
Dirigida per Phyllida Lloyd

Irlanda, 2020
Intèrprets: Clare Dunne, Harriet
Walter
Drama
Sandra (Clare Dunne) és una jove
mare soltera que un dia decideix
abandonar el seu abusiu exmarit
i lluitar contra el corrupte sistema immobiliari.

Trobada nadalenca de les
cúries de Solsona i Vic
Les cúries diocesanes de Solsona i
Vic es reuniren el dimecres 22 de desembre en un acte fratern per desitjar-se un bon Nadal. La trobada tingué lloc a la Santa Cova de Manresa
i consistí en una missa presidida pel
bisbe Romà i concelebrada pels vicaris generals i judicials dels dos bisbats. Després hom pogué gaudir dels
mosaics de Marko Rupnik amb una
visita guiada i d’uns minuts d’oració
a la cova de sant Ignasi.
2 de gener del 2022

La seva idea consisteix a construir la seva pròpia casa, una llar
càlida, segura i feliç on creixin
les seves dues filles petites.
Per a això comptarà amb una sèrie d'amics disposats a ajudar-la.
En el procés, no sols reconstrueix
la seva vida, sinó que també es
descobreix a ella mateixa.
Mn. Peio Sànchez destaca del
film: «Quan algú lluita, tots s’uneixen en un dinamisme que mostra
com l’amistat social ho pot tot.»

Glossa

La pau, do i fruit
Romà Casanova, administrador apostòlic de Solsona

Des de fa cinquanta-cinc anys, quan sant Pau VI la va
instituir, l’Església, en el primer dia de l’any civil, celebra la Jornada Mundial de la Pau. Cada any el Sant Pare
ofereix la seva reflexió, donant resposta als reptes plantejats en cada moment i obrint horitzons als qui vulguin
caminar per la sendera de la pau, essent d’aquells de qui
diu Jesús: Feliços els qui posen pau, Déu els reconeixerà
com a fills (Mt 5,9).

Són tres els camins per construir la
pau: diàleg, educació i treball
La pau, certament, és cosa de tots i de cadascú. En el missatge d’aquest any 2022, el papa Francesc ens diu: «A
cada època, la pau és tant un do que ve del cel com el fruit
d’un compromís compartit. Hi ha, en efecte, una “arquitectura” de la pau, en què intervenen les diverses institucions de la societat, i hi ha una “artesania” de la pau, que
ens involucra a tots.» De fet, tenim un doble perill: el de
pensar que la pau és qüestió de les grans esferes de poder, sense que nosaltres hi puguem fer res, i el de pensar
que la pau és qüestió solament de pregària i de petites
coses. Les esmentades arquitectura i artesania estan a
diferents nivells, però ambdues són necessàries per a fer
possible la pau, tant en els cors de les persones com en les
relacions socials i en tot el món.
La situació actual, tal com la descriu el Sant Pare, és punyent: «Malgrat els nombrosos esforços encaminats a un
diàleg constructiu entre les nacions, el soroll eixordador
de les guerres i els conflictes s’amplifica, mentre es propaguen malalties de proporcions pandèmiques, s’agreugen els efectes del canvi climàtic i de la degradació del
medi ambient, empitjora la tragèdia de la fam i de la set,
i continua dominant un model econòmic que es basa més

en l’individualisme que en la compartició solidària.» Enfront d’aquesta realitat, les propostes del missatge papal
són tres camins per a construir una pau duradora: el diàleg entre les generacions, com a base per a la realització
de projectes compartits; l’educació, com a base de llibertat, responsabilitat i desenvolupament, i el treball, com a
base per a la plena realització de la dignitat humana.
Els cristians som —i ho hem de ser sempre, sense excepcions!— homes i dones de pau. Recordem que un dels
noms del Messies, d’aquell Fill que ens ha estat donat, és
«Princep de pau» (cf. Is 9,5). On siguem nosaltres —en la
família, en el treball, en la política, en l’economia, en la
cultura, en l’educació, en el lleure, en les parròquies, en
les comunitats— hem de fer presents el missatge i les
obres de la pau que ens venen de Crist. Ell és la nostra
pau (Ef 2,14).
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