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Renúncia del bisbe de Solsona

NOTA DE PREMSA DEL BISBAT DE SOLSONA
A dia d’avui, la Santa Seu ha fet pública l’acceptació simpliciter per part
del Sant Pare de la renúncia al govern pastoral de la diòcesi de Solsona que el
nostre bisbe, S.E. Mons. Xavier Novell i Gomà, ha lliurement presentat per raons
estrictament personals, en conformitat al que es contempla en el cànon 401 §2 del
Codi de Dret Canònic.
Mons. Novell ha pres la decisió després d’un període de reflexió, de discerniment i d’oració, al terme del qual ha espontàniament presentat al Sant Pare la
seva pròpia situació i la seva dimissió al govern pastoral de la diòcesi de Solsona.
Al mateix temps, el Sant Pare ha nomenat S.E. Mons. Romà Casanova i
Casanova, bisbe de Vic, administrador apostòlic de Solsona durant la seu vacant.
La comunitat diocesana de Solsona acull aquest moment difícil amb la confiança
posada en Déu, Suprem Pastor de l’Església, i eleva les seves oracions pel Sant
Pare, per Mons. Novell i per l’administrador apostòlic.
Diòcesi de Solsona, 23 d’agost de 2021
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NOMENAMENT D’ADMINISTRADOR
APOSTÒLIC DE SOLSONA
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CRÒNICA DEL DIA 23 D’AGOST DE 2021
El dia 23 d’agost de 2021, Mons. Romà Casanova i Casanova es va fer
present a la cúria diocesana de Solsona, acompanyat pel vicari general del bisbat
de Solsona, Mn. Marc Majà i Guiu.
A les 12 h del migdia, a la sala de reunions de l’esmentada cúria diocesana
i amb la presència d’alguns treballadors laics i preveres, es va procedir a la lectura
de la nota de premsa en la qual es comunicava la renúncia de Mons. Xavier Novell
i Gomà com a bisbe de Solsona. En la mateixa nota s’informava del nomenament
de Mons. Romà Casanova i Casanova com a administrador apostòlic de Solsona.
A les 13 h es va reunir el Col·legi de Consultors, en una reunió extraordinària,
a la mateixa cúria diocesana. En aquesta reunió es va comunicar la notícia abans
esmentada i van poder dialogar i reflexionar sobre la qüestió.
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Sant Pare

MOTU PROPRIO “TRADITIONES CUSTODES”
SOBRE L’ÚS DE LA LITÚRGIA ROMANA
ABANS DE LA REFORMA DE 1970
Custodis de la tradició, els bisbes, en comunió amb el bisbe de Roma, constitueixen el principi visible i el fonament de la unitat en les seves Esglésies particulars.1
Sota la guia de l’Esperit Sant, mitjançant l’anunci de l’evangeli i la celebració de
l’eucaristia, governen les Esglésies particulars que els han estat confiades.2
Per tal de promoure la concòrdia i la unitat en l’Església, amb paternal
sol·licitud vers aquells que en algunes regions s’adheriren a les formes litúrgiques
anteriors a la reforma desitjada pel Concili Vaticà II, els meus venerables predecessors, sant Joan Pau II i Benet XVI, van concedir i van reglamentar la facultat
d’utilitzar el Missal Romà publicat per sant Joan XXIII el 1962.3 D’aquesta manera,
volien «facilitar la comunió eclesial a aquells catòlics que se senten vinculats a unes
formes litúrgiques anteriors» i no a d’altres.4

1
2

3

4
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Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre l’Església “Lumen Gentium”, 21 de novembre de 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.
Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre l’Església “Lumen Gentium”, 21 de novembre de 1964, n. 27: AAS 57 (1965) 32; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Sobre la missió pastoral
dels bisbes en l’Església “Christus Dominus”, 28 d’octubre de 1965, n. 11: AAS 58 (1966)
677-678; Catecisme de l’Església Catòlica n. 833.
Cf. Joan Pau II, Carta Ap. Motu proprio datae “Ecclesia Dei”, 2 de juliol de 1988: AAS 80
(1998) 1495-1498; Benet XVI, Carta Ap. Motu proprio datae “Summorum Pontificum”,
7 de juliol de 2007: AAS 99 (2007) 777-781; Carta Ap. Motu proprio datae “Ecclesiae
unitatem”, 2 de juliol de 2009: AAS 101 (2009) 710-711.
Joan Pau II, Carta Ap. Motu proprio datae “Ecclesia Dei”, 2 de juliol de 1988, n. 5: AAS
80 (1988) 1498.

Sant Pare

Arran de la iniciativa del meu venerat predecessor Benet XVI de convidar
els bisbes a una avaluació de l’aplicació del motu proprio Summorum Pontificum,
tres anys després de la seva publicació, la Congregació per a la Doctrina de la Fe
va dur a terme una àmplia consulta als bisbes l’any 2020, els resultats de la qual
van ser considerats a la llum de l’experiència adquirida en aquests anys.
Ara, en vista dels desitjos expressats per l’episcopat i havent escoltat el parer
de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, desitjo, amb aquesta carta apostòlica,
prosseguir encara més en la recerca constant de la comunió eclesial. Per això, he
considerat oportú establir el següent:
Art. 1. Els llibres litúrgics promulgats pels sants pontífexs Pau VI i Joan
Pau II, en conformitat amb els decrets del Concili Vaticà II, són l’única expressió
de la lex orandi del ritu romà.
Art. 2. Al bisbe diocesà, com a moderador, promotor i custodi de tota la vida
litúrgica en l’Església particular que li ha estat confiada5 li correspon la regulació
de les celebracions litúrgiques en la seva pròpia diòcesi.6 Per tant, és de la seva
exclusiva competència autoritzar l’ús del Missale Romanum de 1962 en la diòcesi,
seguint les orientacions de la Seu Apostòlica.
Art. 3. El bisbe, en les diòcesis en les quals fins ara hi ha presència d’un
o més grups que celebren segons el missal anterior a la reforma de 1970, ha de:
§ 1. Comprovar que aquests grups no excloguin la validesa i la legitimitat de
la reforma litúrgica, dels dictats del Concili Vaticà II i del Magisteri dels Summes
Pontífexs;
§ 2. indicar un o diversos llocs on els fidels pertanyents a aquests grups
poden reunir-se per a la celebració de l’eucaristia (no a les esglésies parroquials i
sense erigir noves parròquies personals);
5

6

Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. sobre la sagrada litúrgia “Sacrosanctum Concilium”, 4 de
desembre de 1963, n. 41: AAS 56 (1964) 111; Caeremoniale Episcoporum, n. 9; Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, Istr. “Redemptionis Sacramentum”
sobre algunes coses que cal observar i evitar en relació amb la Santíssima Eucaristia, 25
de març de 2004, nn. 19-25: AAS 96 (2004) 555-557.
Cf. CIC, can. 375, § 1; can. 392.
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§ 3. establir en el lloc indicat els dies en què es permeten les celebracions
eucarístiques, utilitzant el Missal Romà promulgat per sant Joan XXIII el 1962.7 En
aquestes celebracions les lectures es proclamaran en llengua vernacla, utilitzant les
traduccions de la Sagrada Escriptura per a ús litúrgic, aprovades per les respectives
Conferències Episcopals;
§ 4. nomenar un prevere que, com a delegat del bisbe, s’encarregui de les
celebracions i de l’atenció pastoral d’aquests grups de fidels. El prevere haurà de
ser idoni per a aquesta tasca, competent en l’ús del Missale Romanum anterior a la
reforma de 1970, tenir un coneixement del llatí que li permeti entendre plenament
les rúbriques i els textos litúrgics, i haurà d’estar animat per una viva caritat pastoral
i un sentit de comunió eclesial. En efecte, és necessari que el prevere responsable
es preocupi no només de la celebració digna de la litúrgia, sinó també de l’atenció
pastoral i espiritual dels fidels.
§ 5. Procedir, en les parròquies personals erigides canònicament en benefici
d’aquests fidels, a una valoració adequada de la seva utilitat real per al creixement
espiritual, i avaluar si les manté o no.
§ 6. Tenir cura de no autoritzar la creació de nous grups.
Art. 4. Els preveres ordenats després de la publicació d’aquest motu proprio
que vulguin celebrar amb el Missale Romanum de 1962 hauran de presentar una
sol·licitud formal al bisbe diocesà, que consultarà a la Seu Apostòlica abans de
concedir l’autorització.
Art. 5. Els preveres que ja celebren segons el Missale Romanum de 1962,
demanaran al bisbe diocesà l’autorització per a seguir mantenint aquesta facultat.

7
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Cf. Congregació per a la Doctrina de la Fe, Decret “Quo magis” sobre l’aprovació de set
nous textos de prefaci per a la forma extraordinària del ritu romà, 22 de febrer de 2020.
I Decret “Cum sanctissima” sobre la celebració litúrgica en honor dels sants en la forma
extraordinària del ritu romà, el 22 de febrer de 2020: L’Osservatore Romano, 26 de març
de 2020, p. 6.

Sant Pare

Art. 6. Els instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica
establerts per la Comissió Pontifícia Ecclesia Dei passen a ser competència de la
Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica.
Art. 7. La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments i la
Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica,
per als assumptes de la seva competència, exerciran l’autoritat de la Santa Seu,
vigilant l’observança d’aquestes disposicions.
Art. 8. Queden abrogades les normes, instruccions, concessions i costums
anteriors que no s’ajustin a les disposicions d’aquest motu proprio.
El que he resolt amb aquesta carta apostòlica en forma de motu proprio,
ordeno que tingui vigència ferma i estable en totes les seves parts, sense que res
obsti en contra o malgrat qualsevol disposició contrària, encara que sigui digna de
particular menció, i que es promulgui mitjançant la seva publicació a L’Osservatore
Romano, entrant en vigor el mateix dia, i després es publiqui al comentari oficial
de les Acta Apostolicae Sedis.
Donat a Roma, a Sant Joan de Laterà, el 16 de juliol de 2021, Memòria
Litúrgica de la Mare de Déu del Carme, IX del Nostre Pontificat. Francesc
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Mons. Xavier Novell
HOMILIA DE LA FESTA DE SANT BENET, INSTITUCIÓ DE
LECTOR I ACÒLIT DEL FRANCESC DOMÈNEC I PROFESSIÓ SOLEMNE PRIVADA DE MN. JOAN DURBÁN
50 anys s’han de celebrar, diu la gent. Avui celebrem 50 anys de la recuperació de la presència religiosa en aquest santuari de la mà del pare Salvador Jordana.
Celebrem 50 anys del retorn de la vida eremítica a aquesta mola 1000 anys després
de la seva primera presència documentada. Celebrem 50 anys del somni d’una
comunitat monàstica en aquesta casa de la Mare de Déu.
Aquest aniversari, però, no l’estaríem celebrant si el pare Jordana hagués
fet l’eremita, hagués mort i, de nou, el santuari hagués quedat deshabitat. Celebrem
aquest aniversari perquè el seu somni s’està, a poc a poc, fent realitat. Celebrem
aquest aniversari perquè avui Mn. Joan Durban es consagra privadament, però
formalment, a una vida d’estabilitat, pobresa, castedat i obediència en el marc de
l’associació pública de fidels “Comunitat de Lord” que persegueix la vida monàstica en aquest beneït lloc. Celebrem aquest aniversari perquè avui el Cesc, membre
d’aquesta comunitat, en el seu camí cap al sacerdoci, rep els ministeris laicals de
lector i acòlit, i mostra que la presència de monjos sacerdots en aquest santuari es
va fent, a poc a poc, una realitat.
Sí, 50 anys s’han de celebrar! I avui els celebrem, però no mirant al passat,
sinó al futur.
***

194

Documents episcopals

Heu escollit la festa de Sant Benet per celebrar aquest aniversari. Una data
magnífica per professar, una festa que revela allò que faràs, Joan, al final d’aquesta
celebració: fer formal una consagració a una vida en obsequi de Jesucrist a través
de l’oració i el treball manual, imitant Crist en la pobresa, la castedat i l’obediència
en aquest claustre natural que és Lord.
Benet, com tants a finals del segle V, es retirà, escandalitzat de la decadència
d’un cristianisme que en poc més d’un segle havia passat del radicalisme del martiri
a la mediocritat de la religió oficial de l’imperi. Els baptismes massius de pagans,
la manipulació de la nova religió per part dels poderosos, feia molt difícil la vida
cristiana en el món. Els carmelites a palestina, els monjos del desert a Egipte, Benet
a Itàlia, anaren a cercar la vera vita cristiana en el silenci i la solitud, en la lectio
divina, en el treball humil, en l’acollida fraterna. Benet, pare dels monjos d’occident,
amb la seva regla plena de saviesa, va escampar la vida monàstica a tot Europa i
feu dels monjos els grans instruments de revitalització del cristianisme a l’imperi i
d’evangelització del centre i el nord d’Europa; és per això que en fou declarat patró.
Nosaltres també som fills d’un cristianisme social que agonitza. Després de
decennis batejant tothom i subsegüentment administrant la resta dels sagraments a
veritables pagans, ja estem tocant fons i la pandèmia ens ha donat el toc de gràcia.
Estem tornant a sortir de dos en dos, sense bossa ni sarró, per anunciar de nou
l’evangeli amb els signes de Jesús –treure dimonis i curar malalties– a persones
que ja no saben res d’ell. Necessitem monestirs que acullin tots aquells que volen
conèixer el Senyor i enmig del soroll i les presses no poden. Necessitem veure la
radicalitat de l’evangeli encarnada en uns homes que ho han deixat tot. Uns homes que viuen en pobresa, que mostren que allò que cerca desesperat tothom no
és sinó la pròpia perdició. Uns homes que revelen que l’amor de Déu és tan gran
i extraordinari que per a alguns pot substituir l’amor esponsal i per a la majoria
l’autentifica. Uns homes que anuncien que la felicitat no es troba a fer allò que ens
dona la gana, sinó en l’obediència a la voluntat de Déu. Deixebles de Crist que ens
ensenyen què és i què no és l’evangeli.
Joan, tu i la colla que va discernint la seva vocació en aquesta comunitat
sou flames esperançadores en aquest vast territori que necessita de nou la llum de
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l’evangeli. Sou també recer per a molts que de molt lluny cerquen i troben la pau
en aquesta casa de Maria. Qui sap si, avui, tornem a entendre per què santa Maria
no va permetre que baixessin aquesta venerada imatge al poble. Qui sap si, amb
la seva estabilitat, ens estava dient que la vida cristiana floreix en aquesta terra no
quan ens diluïm enmig del món, sinó quan ens arrecerem en el desert, quan ens
renovem a la muntanya, quan ens veiem en veritat i descobrim Déu en el silenci,
enmig de la seva obra creadora i de les obres de la seva recreació.
Avui, Joan, formalitzes a través de la consagració perpètua allò que has viscut
des de fa anys als peus del pare Jordana. Avui segelles amb un signe especial el nou
camí que Maria ha obert a través teu amb aquesta comunitat que t’està concedint
de fer néixer. Rere teu, aniran professant altres membres. Déu vulgui que, algun
dia, un servidor o qui em succeeixi pugui erigir un monestir i així convertir el pas
que avui fas en vots solemnes públics d’estabilitat, pobresa, castedat i obediència.
***
Cesc, ja portes 4 anys de formació sacerdotal al Seminari i en la vida comunitària aquí a Lord. Ja abans havies discernit que el Senyor et cridava a aquesta
espiritualitat salvatge en aquest santuari. Ser monjo-sacerdot serà per a la teva santificació i per al servei sacramental i espiritual de tots els qui pugin a aquest santuari.
Jesús va enviar els seus deixebles a treure dimonis i a curar malalties. En
aquest santuari, que és un veritable hospital de campanya, la majoria dels qui hi
pugen estan malalts o estan esclavitzats pel maligne. Aquí l’única medecina és
la gràcia, és l’Esperit Sant a través de l’oració, del diàleg amb Déu a través de la
paraula, la vida fraterna i els sagraments. Aquí aquesta medecina és especialment
poderosa perquè la plena de gràcia, la plena de l’Esperit Sant, intercedeix perquè
així sigui i es vegin veritables miracles. No ets tu mateix un d’ells?
Avui, en aquest camí cap al sacerdoci, t’instituiré lector i acòlit. Rebràs
aquests ministeris laicals, accessibles des de fa uns mesos a tots els fidels, homes
i dones, majors de 25 anys, cridats a servir la paraula i l’eucaristia en les seves
comunitats. Aquí, aquest ministeri adquireix un relleu especial de cara endins i de
cara enfora.
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El ministeri de lector et faculta per proclamar la paraula amb unció en aquesta
comunitat que vol ser orant, que vol alimentar-se diàriament de la paraula de Déu
i que així es disposa a rebre fructuosament els sagraments. El ministeri d’acòlit et
capacita per servir l’altar en l’eucaristia diària, per administrar la comunió als fidels
i als malalts, per exposar el santíssim sagrament i així ajudar Mn. Joan en la vida
sacramental de la comunitat.
A més, et faculta també per ajudar els qui pugen a fer-se amics de la paraula, per fer més solemne la celebració de l’eucaristia per a tots aquells que venen
necessitats d’adorar i contemplar el misteri on Déu es deixa veure i acollir. També
et permet ser una ajuda a Mn. Joan en l’acollida als qui volen venir aquí dalt a
recollir-se en solitud amb el Senyor.
Aquests ministeris no seran fructuosos si tu no reps cada dia amb docilitat la
paraula que proclamaràs. Has de meditar-la amb atenció perquè cada dia augmenti
més en el teu cor un amor viu i suau envers la Sagrada Escriptura. Alhora has de
procurar que la teva vida sigui una fotografia de la paraula que contemples que és
Crist mateix.
Tampoc no ho seran si no t’esforces a viure amb profunditat el sacrifici del
Senyor i a conformar-hi perfectament la teva vida. Procura captar el sentit més íntim
i espiritual d’allò que fas, de manera que cada dia t’ofereixis tu mateix a Déu, com
una oblació espiritual que li serà agradable per Jesucrist.
Recorda que així com participes d’un sol pa amb els teus germans, així
mateix formes amb ells un sol cos. Estima sincerament el cos místic de Crist, que
és el poble de Déu i que es fa concret en el teu cas en aquesta comunitat de Lord.
Estima especialment els dèbils i els malalts que en tan gran nombre pugen a aquesta
casa de Maria que has fet casa teva. I viu segons el manament del Senyor que en
el darrer sopar va donar als apòstols: “Estimeu-vos els uns als altres, tal com jo us
he estimat”.
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***
50 anys s’han de celebrar i s’han de celebrar mirant cap al futur. Ara instituiré
el Cesc, després de la comunió acolliré la professió privada de Mn. Joan. Quina
gran celebració de futur!
Santuari de Lord, 11 de juliol de 2021
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CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DIOCESANA PER AL SÍNODE I NOMENAMENT DE RESPONSABLE I DE MEMBRES
Decret 17/21. Solsona, 16 de juliol de 2021
Atès que ha estat convocada la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode
dels Bisbes amb el títol “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió”,
Atès que la Secretaria General del Sínode dels Bisbes cerca una gran participació de tota l’Església universal en la preparació de l’esmentada Assemblea
General,
Atès que també es demana a cada bisbe diocesà nomenar un responsable i
un equip diocesà per a promoure la preparació diocesana del Sínode,
Pel present NOMENO
Sra. TERESA LOURDES GENÉ I CAMPS
DELEGADA DE LA PREPARACIÓ DIOCESANA
DEL SÍNODE DE BISBES
“PER UNA ESGLÉSIA SINODAL: COMUNIÓ, PARTICIPACIÓ I MISSIÓ”
i
Mn. ABEL TRULLS I NOGUERA
Sra. MARIA LLUÏSA GARCIA I GUIXÉ
P. FRANCISCO MARÍN I GARCIA, OM
MEMBRES DE L’EQUIP DIOCESÀ
PER A LA PREPARACIÓ DIOCESANA DEL SÍNODE DE BISBES
“PER UNA ESGLÉSIA SINODAL: COMUNIÓ, PARTICIPACIÓ I MISSIÓ”.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona
+ Xavier Novell i Gomà
Bisbe de Solsona

						
Per manament del Sr. Bisbe

Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
Documents episcopals
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MODIFICACIÓ D’ESTATUTS
DE LA COMUNITAT DE LORD
Decret 17/21(bis). Solsona, 16 d’agost de 2021
Atès que l’Associació Pública de Fidels “Comunitat de Lord” va ser erigida,
segons decret episcopal de 27 d’abril de 2001, i foren aprovats els seus estatuts,
Atès que en els darrers mesos s’ha clarificat jurídicament els membres i
aquells que ostenten els càrrecs de govern,
Atès que, d’acord amb l’article 20 dels estatuts vigents, l’assemblea de la
“Comunitat de Lord” ha aprovat per unanimitat la modificació dels estatuts de
l’Associació Pública de Fidels “Comunitat de Lord”,
Atesa la petició del president de la “Comunitat de Lord”, d’acord amb l’article
20 dels estatuts vigents, que el bisbe diocesà aprovi la modificació d’estatuts i així
comencin a vigir els nous estatuts,
Pel present, APROVO la modificació d’estatuts presentada i DECLARO que
el redactat adjunt al present decret són els estatuts vigents a partir del dia d’avui.
Perquè així consti, ho decreta i signa el Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona
						
+ Xavier Novell i Gomà
							 Bisbe de Solsona
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Per manament del Sr. Bisbe
Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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Estatuts de la “Comunitat de Lord”
Nota històrica:
La Comunitat de Lord neix l’any 1971, en un indret isolat, a redós d’una
venerada Verge bruna que fa més de mil anys presideix el temple del santuari de
Lord. Es troba al bisbat de Solsona, i la Comunitat fou fundada pel P. Salvador
Jordana, monjo cistercenc.
Índex:
Cap I: Naturalesa i domicili de la Comunitat
Cap II: Finalitat i Missió
Cap III: Vida comunitària i Espiritualitat
Cap IV: Pertinença a la Comunitat
Cap V: Govern de la Comunitat
Cap VI: Dels béns econòmics de la Comunitat
Cap VII: Modificació i dispensa dels Estatuts. Extinció de la
Nota addicional

Comunitat

CAPÍTOL I:
NATURALESA I DOMICILI DE L’ASSOCIACIÓ
Art. 1: La Comunitat de Santa Maria de Lord és una Associació Pública
de Fidels amb un estil de vida monàstic-diocesà, erigida pel bisbe de Solsona amb
personalitat jurídica pública, que es regeix pels presents Estatuts i per les normes
establertes pel dret canònic vigent.
Està formada per clergues, religiosos i laics, homes i dones, en un estil de
vida contemplativa, en les seves vessants cenobítica i eremítica, en comunitats
masculina i femenina, i segueix la Regla de Sant Benet, les disposicions del Concili
Vaticà II i les normes establertes pels instituts de vida consagrada.
Art. 2: L’Associació (a partir d’ara la Comunitat de Lord o simplement la
Comunitat) està radicada en el santuari de la Mare de Déu de Lord, propietat del
bisbat de Solsona, dins de la parròquia i el municipi de St. Llorenç de Morunys.
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CAPÍTOL II:
FINALITAT I MISSIÓ
Art. 3: La Comunitat de Lord aspira a la vida de perfecció per la pràctica
de la virtut de la caritat i de la professió dels consells evangèlics en forma de vots
privats. Els seus membres es consagren a la divina lloança i a l’estudi de la paraula
revelada, cultiven el treball manual, viuen en un ambient de silenci i recolliment.
Art. 4: La Comunitat de Lord se sent cridada a un servei d’acollida a la
diòcesi, en particular dels sacerdots, també dels religiosos i laics. Persegueix promoure la unitat de vida contemplativa i apostòlica, oferint una acollida on la viva
contemplació dels misteris de Déu sigui un bàlsam d’amor que ajudi a curar ferides
i eixugar llàgrimes, i que, com a fruit veritable de la caritat, il·lumini, encengui i
atregui els qui s’hi apropen.
Per això, la Comunitat vol oferir a la diòcesi i a l’Església universal un servei
d’acollida fonamentat en un ambient de solitud, silenci, pregària, vida fraterna,
acompanyament espiritual, i de pietat eucarística i mariana.
CAPÍTOL III:
VIDA COMUNITÀRIA I ESPIRITUALITAT
Art. 5: La Comunitat de Santa Maria de Lord està formada per dues branques, una masculina i l’altra femenina, unides per un mateix esperit que les guia
i agermana.
La Comunitat reparteix el dia entre l’oració i el treball (Ora et labora) com
a mitjà de santificació i subsistència.
Art. 6: La celebració diària de l’eucaristia és el punt culminant del dia. La
pregària comunitària s’articula en la litúrgia de les hores, l’adoració al Santíssim
Sagrament i el res del sant rosari. Té particular rellevància el cant gregorià.
L’estudi de la Sagrada Escriptura i dels Sants Pares ha de ser permanent.
Els diumenges i les solemnitats s’han de dedicar, principalment, a la lectio divina.
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Els horaris s’adequaran segons l’època de l’any.
Art. 7: Tenint en compte la situació d’aïllament del santuari, la Comunitat
aprofitarà, per al seu sosteniment, els recursos agrícoles i ramaders de la propietat.
Els membres treballaran de forma manual, a la manera dels pares trapencs.
El treball es procurarà fer dintre del clos de la propietat, per salvaguardar
una clausura que asseguri el desig de viure en solitud i en allunyament del món.
Art. 8: Els membres de la Comunitat podran mantenir contacte amb instituts religiosos propers, per a promoure una més gran eficàcia espiritual i material.
Art. 9: La pobresa i la pulcritud (decorum) serà la característica tant dels
hàbits dels membres de la Comunitat com dels utensilis de la casa.
Tot serà modest, res superflu. El mobiliari, senzill. El menjar, sa però sobri.
Es practicarà setmanalment el dejuni i l’abstinència.
Tots els membres de la Comunitat vestiran el mateix hàbit, en la seva modalitat masculina i femenina, que haurà de ser senzill i modest, higiènic i adaptat al
temps i al lloc i signe de consagració i de pobresa. Tots utilitzaran cogulla blanca
durant les celebracions litúrgiques.
Art.10: L’espiritualitat de la Comunitat de Lord és essencialment una espiritualitat del cor que vol anar més enllà de la justícia per entrar en els camins de la
misericòrdia. És un exercici d’amor que no busca formes, sinó confiança i abandó a
les mans de Déu, per viure de la gratuïtat de la seva misericòrdia davant una realitat
de pecat que s’oposa al sentit redemptor del sofriment.
La vida contemplativa que vol assolir la Comunitat és un do gratuït que espera
rebre del Senyor per una disposició del cor que anhela aquesta gràcia, per això, la
Comunitat viu en la pregària contínua, la conversió constant i la vida de pobresa.
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CAPÍTOL IV:
PERTINENÇA A LA COMUNITAT
Art. 11: Hi ha dues maneres de pertànyer a la Comunitat:
- Com a membre
- I com agregat
Apartat 1.a) Membres: Procés.
Art. 12: Són membres de la Comunitat:
Tots aquells clergues, religiosos i laics, homes o dones que resideixen
de manera estable al santuari de Lord, ja sigui perquè han professat els consells
evangèlics de forma temporal o perpètua o que estan en període de discerniment
o formatiu amb la intenció de professar-los. La condició de membre es demana i
s’obté amb el pas del postulantat al temps equivalent al noviciat.
Art. 13: El procés de pertinença a la comunitat és similar al procés de pertinença a la vida monàstica. S’estableixen 4 temps formatius equivalents a l’aspirantat,
postulantat, noviciat i professió (simple o temporal).
Art. 14: Temps equivalent a l’aspirantat.
És un temps indefinit durant el qual una persona va coneixent la vida i
l’espiritualitat de la Comunitat a través d’estades a l’hostatgeria del santuari, durant
períodes més o menys llargs, amb vista a discernir la crida a la vida monàstica a Lord.
Art. 15: Temps equivalent al postulantat.
És el primer any de vida estable a la comunitat amb vista a aprofundir el
discerniment vocacional a través d’una experiència directa i duradora en el temps
en la vida comunitària. En aquesta etapa formativa, almenys sis mesos de l’estada
al santuari han de ser sense interrupció.
Donada la progressiva vinculació del postulant amb la vida de la Comunitat,
eventualment podrà ser convocat al Capítol.
Art. 16: Temps equivalent al noviciat.
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És el temps de formació en la vida i l’espiritualitat de la Comunitat de Lord.
Tenint present que aquest pas suposa ser membre ja de la Comunitat, caldrà que
l’admissió sigui consultada pel prior al Capítol (vegeu Art.25). La durada d’aquest
temps serà d’un mínim de dos anys. El primer any es dedicarà a la instrucció de
la vida religiosa i al treball manual. El segon any s’hi afegirà un pla de formació
biblicoteològica.
Després dels dos anys de formació al noviciat, prorrogables com a màxim
dos anys més, caldrà procedir a l’admissió del candidat o al seu acomiadament.
Art. 17: Temps equivalent als vots privats simples o temporals.
El prior, escoltat el parer del Capítol, podrà admetre el candidat a la consagració temporal (simple), que es realitzarà per tres anys prorrogables per tres anys més.
Aquesta consagració consistirà en la realització de vots privats d’estabilitat,
pobresa, castedat i obediència davant del prior.
Durant aquests anys de compromís temporal s’incrementaran els estudis
—principalment per als membres que aspiren al sacerdoci o són ja sacerdots —
fonamentalment en llegües clàssiques, llatí, grec i hebreu, que permetin una major
comprensió i meditació de l’Escriptura.
En cas que l’Associació esdevingués monestir, esdevindrien automàticament
monjos de vots simples.
Aquell qui transcorregut els dos triennis d’aquest temps establert no demana emetre vots privats solemnes o definitius o havent-ho demanat és rebutjat pel
Consell Ordinari, haurà d’abandonar la vida comunitària i perdrà el caràcter de
membre de la comunitat.
Art. 18: Els membres que sentin inclinació per la vida eremítica podran
començar a practicar-la durant períodes de temps llargs, transcorreguts dos anys
des de l’emissió dels vots simples, a fi de discernir la seva vocació i provar la seva
aptitud per aquest gènere de vida solitari.
L’ermità o ermitana es mantindrà en disposició d’ajudar en els treballs de la
Comunitat, sense detriment del seu aïllament i creixement de vida interior.
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Art. 19:
a) Sobre els membres masculins que manifestin vocació al sacerdoci:
D’acord amb les disposicions del bisbe, necessitaran haver fet la professió
simple per demanar ser admesos al Seminari diocesà de Solsona.
Combinaran la seva formació monàstica amb la seva formació sacerdotal.
Per aquest motiu, d’acord amb el rector del Seminari, es procurarà un encaix entre un cert apartament del món (per la vivència de la fe i del carisma
propis de la Comunitat) i la formació sacerdotal requerida.
b) Sobre religiosos de vots perpetus provinents d’altres instituts:
Els religiosos de vots perpetus, provinents d’altres instituts, podran ser
admesos al compromís temporal (vots simples) amb la Comunitat si la
seva situació canònica ho permet, si han seguit fidelment dos anys de vida
comunitària i formativa i si desitgen aprofundir en l’espiritualitat monàstica
de la Comunitat de Lord amb vista a descobrir si el Senyor els crida a viure
la seva vida religiosa a la Comunitat. Aquest pas no exigirà el permís del
seu superior, ja que aquesta consagració és privada i no té efectes jurídics.
Art. 20: Vots solemnes i compromís definitiu amb la Comunitat.
Aquells qui després de tres anys des de l’emissió dels vots privats simples
han estat fidels i han crescut en l’espiritualitat de la Comunitat de Lord podran
ser admesos al compromís equivalent a la consagració definitiva a la vida de la
Comunitat.
L’admissió d’un membre als vots privats solemnes correspon al prior, prèvia
consulta al Consell Ordinari i amb votació favorable de la majoria absoluta. Per als
6 primers membres es necessita el permís de l’ordinari.
En el cas dels preveres o diaques no incardinats a la diòcesi de Solsona, no
es podrà fer el pas de vots privats perpetus sense la prèvia incardinació a la diòcesi.
En el cas dels consagrats vinculats jurídicament a qualsevol forma de vida
religiosa i en situació d’exclaustració temporal, caldrà procedir a la dimissió dels
vots, seguint el procediment establert per la Santa Seu i les Constitucions pròpies
del seu institut o orde, per poder fer el pas al compromís definitiu amb la Comunitat.
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Apartat 1.b) Membres: Drets i deures i baixa.
Art. 21: Els drets i deures dels membres de la Comunitat són, principalment:
- Acceptar les disposicions dels Estatuts i les decisions vàlides del Consell
Ordinari i del Capítol.
- Participar en la vida i activitats de la Comunitat en ordre a obtenir la 		
seva finalitat i missió.
- Participar en el Capítol setmanal de la Comunitat.
- Tenir vot actiu o passiu en els assumptes de la Comunitat.
- Tenir la convenient cobertura de la Seguretat Social a partir dels vots 		
privats simples.
Art. 22: Els membres de la Comunitat seran baixa per decisió pròpia manifestada per escrit. Un membre podrà ser expulsat per causes greus per decisió
de la Comunitat, manifestada en el Consell Ordinari per majoria absoluta de vots.
Pel que fa a la possible baixa de preveres i diaques incardinats a la diòcesi,
abans que la baixa sigui efectiva, aquesta serà comunicada al bisbe diocesà, per tal
que determini el que calgui respecte del destí del prevere o diaca.
El membre cessat no pot exigir cap indemnització econòmica del que voluntàriament hagi aportat a la Comunitat, sense que això no sigui obstacle perquè
se li doni, amb tota caritat i equitat, l’ajuda moral o material que necessiti.
Apartat 2. Agregats
Art. 23: Són agregats de la Comunitat tots aquells fidels catòlics que, després d’un període suficientment llarg de vinculació amb la Comunitat de Lord, fan
compromís de viure, davant el prior i la Comunitat i segons el seu estat de vida,
l’espiritualitat de la Comunitat, amb el compromís de retirar-se periòdicament al
santuari.
No viuen establement a Lord ni participen dels drets i deures dels membres
de la Comunitat, però poden aportar el seu parer en els assumptes més rellevants
si són consultats.
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Un agregat de la Comunitat serà baixa per decisió pròpia manifestada per
escrit i podrà ser expulsat per causes greus per decisió de la Comunitat, manifestada
en el Consell Ordinari per majoria absoluta de vots.
CAPÍTOL V:
GOVERN DE LA COMUNITAT
Art. 24: Els òrgans de govern de la Comunitat són:
- El Capítol 			
- El Consell Permanent
- El Consell Ordinari		
Art.25: El Capítol
El Capítol és l’assemblea de tots els membres de la Comunitat presidida pel
prior. És l’espai comunitari on, tant el prior com els membres, poden comunicar,
consultar i compartir assumptes de la convivència quotidiana.
Les seves funcions són aquelles que ordinàriament el dret canònic estableix
com a funcions de l’Assemblea d’una associació pública de fidels. Particularment:
- Elegir el prior de la Comunitat entre els membres sacerdots de vots perpetus i per majoria absoluta de vots, el qual ha de ser confirmat pel bisbe
diocesà. Per la rellevància d’aquesta elecció, els membres del Capítol que
participaran en la votació seran els membres de professió perpètua.
- Consultar l’elecció dels membres del Consell Permanent.
- Admetre els nous membres de la comunitat, d’acord amb el que estableix
l’Art. 28.
- Aprovar la memòria anual de la vida i activitats de la Comunitat, així com
la programació de l’any següent.
- Fomentar la vida de fraternitat entre els membres de la Comunitat i l’esperit
d’acolliment i hospitalitat envers els pelegrins.
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Art. 26: El Consell Permanent
El Consell Permanent és l’òrgan executiu de la Comunitat. Formen part
d’aquest Consell Permanent el prior, que el presideix, el subprior o subpriora, el
secretari, l’administrador-tresorer.
El prior nomenarà els membres del seu Consell d’entre els religiosos professos perpetus. Els membres del Consell seran nomenats per un sexenni i en cessen
quan cessa el càrrec de prior.
Té les següents competències:
- Executar els acords del Capítol i del Consell Ordinari.
- Preparar l’ordre del dia del Consell Ordinari, la memòria i la programació anuals, l’estat de comptes i els pressupostos de la Comunitat, abans de
presentar-los al Capítol i al Consell Ordinari.
El prior convocarà el Consell Permanent almenys cada trimestre.
Art. 27: Consell Ordinari de la Comunitat
a/ El Consell Ordinari de la Comunitat és l’òrgan de govern que aproxima
la Comunitat a la seva realitat d’institució monàstica diocesana, a efecte d’obtenir
la seva finalitat i missió.
b/ Està integrat per tots els membres professos perpetus de la Comunitat i
és presidit pel prior.
Les competències d’aquest Consell són:
- Participar en la votació per a l’admissió de nous membres a la Comunitat
i a la professió de vots privats perpetus.
- Aprovar la modificació dels Estatuts i acordar l’extinció de la Comunitat,
d’acord amb els articles 34 i 35.
- Decidir la baixa dels membres o agregats d’acord amb l’Art. 22 i 23
d’aquests Estatuts
- Decidir sobre qualsevol altra qüestió important referent a la vida i activitat
de la Comunitat.
Documents episcopals

209

c/ El Consell Ordinari de la Comunitat se celebrarà, almenys, una vegada a
l’any i sempre que sigui necessari per decidir assumptes de la seva competència.
Art. 28: El prior de la Comunitat n’exerceix la representació legal, tant en
l’àmbit eclesiàstic com en el civil. A ell li corresponen les funcions següents:
- Convocar, presidir i dirigir les reunions de tots els òrgans de govern de
la Comunitat.
- Signar les actes de totes les reunions.
- Ser vincle d’unió entre els membres de la Comunitat fomentant la vida
fraterna i l’esperit d’acolliment i hospitalitat envers els pelegrins.
- Escollir els membres del Consell Permanent, havent consultat el Capítol.
- Acceptar els candidats a totes les etapes de discerniment i formació, noviciat i vots privats simples, prèvia consulta i votació favorable, del Capítol.
-Acceptar la petició al compromís definitiu (professió de vots privats
perpètua), prèvia consulta i votació favorable, per majoria absoluta, del
Consell Ordinari.
Art. 29: El subprior o subpriora substitueix el prior en totes les seves funcions, quan aquest no pugui actuar. La subpriora haurà de ser confirmada en el seu
càrrec pel bisbe diocesà. En el cas que resti vacant el càrrec de prior, l’ocuparà el
subprior o subpriora fins a la següent elecció, que s’haurà de celebrar en el termini
màxim de quatre mesos a partir de la vacant del càrrec del prior.
Art. 30: El secretari, que és l’únic i el mateix per a tots els òrgans de govern
de la Comunitat, té, entre d’altres, les funcions següents:
- Cursar les convocatòries de les reunions.
- Redactar acta dels temes tractats i dels acords presos.
- Dur el registre d’altes i baixes dels membres de la Comunitat.
- Certificar documents de la Comunitat, amb el vistiplau del prior.
- Custodiar i tenir al dia l’arxiu de la Comunitat.
Art. 31: L’administrador-tresorer és el responsable de l’administració dels
béns de la Comunitat, d’acord amb els Estatuts i les normes del Dret Canònic i Civil.
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Les seves actuacions són sempre a nom de la Comunitat. Preparà l’estat de
comptes i els pressupostos anuals. Cada semestre donarà compte de l’administració
al prior i al Consell.
CAPÍTOL VI:
DELS BÉNS ECONÒMICS DE LA COMUNITAT
Art. 32: La Comunitat de Lord podrà adquirir, retenir, administrar, alienar
béns temporals, d’acord amb la legislació canònica i civil vigents.
La Comunitat cobrirà la seva subsistència i les despeses amb els ingressos
que obtingui del seu treball, de les aportacions dels seus membres i de subvencions
o donatius que li pervinguin.
El prevere que el bisbe designi capellà-custodi del santuari, percebrà, per raó
de l’ofici encomanat, la nòmina que correspongui als preveres amb càrrec pastoral.
Art. 33: D’acord amb el pacte que se signarà entre el bisbat i la Comunitat de Lord, mentre aquests darrers siguin estadants del santuari, els confiarà
l’administració dels béns del santuari, i en serà responsable principal el prior de
la Comunitat, el qual cada any presentarà comptes d’aquesta administració al Departament d’Economia.
CAPÍTOL VII:
MODIFICACIÓ I DISPENSA DELS ESTATUTS. EXTINCIÓ DE LA
COMUNITAT.
Art. 34: Els presents Estatuts podran ser modificats per acord del Capítol
de la Comunitat, per majoria de dos terços de vots, en un únic escrutini vàlid. Però
les modificacions no tindran vigor fins a l’aprovació del bisbe diocesà.
Art. 35: La Comunitat de Lord podrà extingir-se o dissoldre’s per decisió
del Capítol, presa en un únic escrutini vàlid per majoria de dos terços de vots. La
decisió no tindrà vigor abans de ser aprovada pel bisbe diocesà.
També pot ser extingida per supressió decretada pel bisbe diocesà, amb les
condicions i les causes previstes pel dret canònic vigent.
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En cas d’extinció de la Comunitat, el Capítol, d’acord amb el bisbe diocesà,
determinarà la forma de liquidació i el destí dels béns romanents.
Art. 36: El bisbe diocesà podrà dispensar de qualsevol norma o disposició
d’aquests Estatuts en casos concrets i amb causa justificada.
NOTA ADDICIONAL:
En cas que una de les branques (masculina i femenina) assoleix el que estableix la Santa Seu per a poder erigir una comunitat monàstica i que efectivament
l’ordinari, amb el permís de la Santa Seu, procedeixi a l’esmentada erecció, la
branca que no pot convertir-se encara en un monestir podrà continuar mantenint
l’estatut jurídic d’Associació Pública de Fidels, d’acord amb els presents Estatuts.
En el moment que siguin erigits els dos monestirs (masculí i femení),
l’Associació podrà dissoldre’s.
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Mons. Romà Casanova
HOMILIA DE LA FESTA MAJOR DE SOLSONA
-NATIVITAT DE LA MARE DE DÉUSr. Degà i membres del capítol d’aquesta catedral,
Sr. Vicari general,
Germans preveres i diaques,
Sr. Alcalde i membres del consistori municipal de la ciutat de Solsona,
Priors dels Quatre Castells,
Membres de la Vint-i-quatrena,
Pubilla i Hereu de la ciutat,
Germans i germanes tots fills estimats de Déu,
Som a la Santa Església Catedral Basílica de Solsona per celebrar el primer
dia de la festa major d’aquesta noble i lleial ciutat. Com ja he expressat a l’inici de
la celebració, presideixo aquesta eucaristia, amb temor i respecte, des de la seu i
l’altar del bisbe de Solsona, com a administrador apostòlic d’aquest bisbat en nom
de la Santa Seu, amb la sola missió que els solsonins i solsonines, així com tots els
qui formem aquesta diòcesi, visquem l’apostolicitat de l’Església, amb la presència
del bisbe, amb el servei episcopal. Estic, doncs, al servei de tota la diòcesi, a fi que
tots puguem viure amb fidelitat el que és propi de la comunitat cristiana: els dons
de la comunió i la missió evangelitzadora. Maldaré perquè la unitat i la fraternitat
siguin el signe clar de la presència de Crist enmig nostre.
La ciutat de Solsona, en aquests dies de festa major —encara més, si pot ser
que durant tot l’any—, té la mirada posada en la Mare de Déu del Claustre, patrona
de la ciutat. Aquesta imatge única, de gran bellesa, ens parla a tots els solsonins de
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la tendresa de la qui és la nostra mare. El vot de poble, en agraïment a la Mare de
Déu per la seva intercessió en temps d’epidèmia, és la raó de la nostra presència en
aquesta catedral celebrant l’eucaristia. Aquesta vostra presència avui, en el segle
XXI, manifesta l’agraïment a Maria, la Mare del Senyor, dels qui viuen, treballen
i estimen en aquesta ciutat, capital de la diòcesi, per la seva intercessió en aquells
moments i en tots els temps. Passen els anys, passen els segles, mes la devoció a
Maria, Mare de Déu del Claustre, no passa, sinó que roman en el cor i en l’expressió
de fe viva de tots vosaltres, estimats germans i germanes, i de tants conciutadans
vostres. Que ningú no us robi l’estima a la Mare de Déu!
Posem, doncs, en la festa d’avui, la nostra mirada filial i amorosa en la
nostra Mare del cel. Amb l’Església, celebrem la Nativitat de la Benaurada Verge
Maria. L’Església s’alegra en el naixement de la qui és la Mare de Jesús, el Fill de
Déu fet home en les seves entranyes virginals. La joia pròpia d’aquest dia neix de
l’esperança certa. La naixença de Maria és l’aurora de la salvació, perquè per ella
ens ha vingut el Salvador, Jesucrist, Senyor nostre. En el cor del qui creu en Jesús
neix i reneix sempre l’esperança de l’amor que no mor mai. Per Crist se’ns ha obert
la font de la qual brolla la misericòrdia infinita del nostre Déu que ens acompanya
sempre en el camí de la vida per aquest món i ens dona la certesa de la vida eterna.
En Crist, en la seva mort i resurrecció, els nostres dos grans enemics, el pecat i la
mort, han estat vençuts. És això el que escoltem en la vetlla pasqual, en el moment
de l’anunci joiós de la Pasqua: «Què n’hauríem tret d’haver nascut, si no hi hagués
redempció?» Sí, el naixement de la benaurada Verge Maria és l’aurora de salvació;
«d’ella ens ha nascut el sol de justícia, Crist, Déu nostre» (Antífona d’introducció).
Estimats germans, quin goig de poder celebrar la meva primera missa a la
catedral com a administrador apostòlic vostre en la festa de la Mare de Déu! Ella és
sempre tan nostra i nosaltres sempre tan seus que quan santa Maria és amb nosaltres,
el caliu de llar i de fraternitat es fa present amb la tendresa de la mare. Fixem-nos
com el poble català anomena Maria Mare de Déu. És una invocació molt nostrada,
molt pròpia i peculiar de la nostra terra, de la nostra cultura, de la nostra fe cristiana.
«Mare» és la paraula en la qual es resumeix tot el que en aquest món hi
ha de tendresa, d’amor, de donació. Per mitjà de la mare les persones ens obrim
a l’experiència fonamental de tota existència humana: som estimats incondicionalment. Des dels primers instants de la nostra existència ella ens acompanya i
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ens estima amb aquell amor únic que té la seva arrel en les seves entranyes, on el
Senyor, com ens diu el salm, ens anava teixint com un brodat (cf. Sl 138,13). De la
mare són els ulls que ens han mirat com ningú no ho ha fet. De les seves mans hem
rebut la tendresa de l’amor. Dels seus llavis hem après les paraules fonamentals
per a expressar el que sentim. En una paraula, gràcies a la mare ens obrim a la vida
sense por, amb confiança. La mare ens acompanya sempre, fins i tot quan emprenem
els nostres camins autònoms. Per això, als qui l’hem perdut la mare, ens costa tant
admetre que no hi sigui. Maria és, amb tota la càrrega pròpia, i encara més pel seu
cor únic, tota santa i immaculada, tot això que nosaltres sabem que és una mare,
per al seu Fill, Jesús, i també per a nosaltres. Sí, ella és Mare de Déu i mare nostra!
Tot contemplant Maria, vull remarcar un darrer punt. En ella el Fill de Déu,
Jesús, es va fer home. Tot el misteri d’aquesta dona de la nostra nissaga humana
rau en la seva relació amb el misteri de la divinitat. Ella es va obrir al Déu vivent,
acceptant la missió de ser la mare del Messies, del Fill de Déu, del Salvador dels
homes. I la seva acceptació fou plena de confiança. En les paraules amb les quals
ella expressa lliurement l’acceptació de la missió única de ser mare de Jesús: Sóc
l’esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules (Lc 1,38), no hi
ha cap «jo». Déu ho és tot per a Maria. En aquells moments ella era la nova Eva,
que unida al seu Fill, el Verb etern de Déu fet home, el nou Adam, refeien el pecat
fonamental dels nostres primers pares: la desconfiança en Déu, que el maligne havia
posat en el seu cor. Maria és la nostra mare en la fe. D’ella aprenem a confiar en
Déu i en la seva paraula.
Estimats germans i germanes, la qüestió de Déu és fonamental per a tota
persona per a poder trobar el sentit de la vida. No és una qüestió baldera que pot ser
o no en el cor humà. La relació amb Déu és, encara que no hi sigui present conscientment, necessària per a comprendre’ns a nosaltres mateixos i la nostra relació
amb els altres i amb la naturalesa en què vivim. L’Església, enmig del món, té com
a missió fonamental fer present el Déu vivent, a fi que sigui conegut i estimat, per la
fe i la caritat. Costa d’entendre que, el qui és la font i l’origen de tot el que tenim i
del que som, no sigui reconegut ni estimat. Certament que aquella desconfiança dels
nostres primers pares, aquell primer pecat, sotja la humanitat a través dels segles,
també en el nostre. És la desconfiança que ens diu subtilment que Déu no ens aporta
res al que de veritat nosaltres necessitem, és la desconfiança que ens diu, falsament,
que serem més lliures com més lluny siguem de Déu, de Crist, del seu evangeli, de
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la seva Església. En canvi, Maria, la Mare de Déu, ens diu què succeeix en el cor
del qui confia en Déu: El Senyor ha fet en mi meravelles... Derroca els poderosos
del soli i exalça els humils, omple de béns els pobres i els rics se’n tornen sense
res. No tinguem por, ens diu la Mare de Déu, d’obrir els nostres cors a Déu: ell no
pren res, sinó que ens ho dona tot. Ell és la font de l’autèntica llibertat!
Maria, Mare de Déu del Claustre, patrona de Solsona, guieu-nos cap a Jesús,
el vostre Fill i germà nostre. En ell trobem el rostre humà de Déu. Ell és el camí
que ens condueix al Pare. En ell, i solament en ell, tenim tots els tresors de saviesa
i d’enteniment, de misericòrdia i salvació, de santedat i de justícia.
A Jesucrist, en la festa de la Nativitat de la Benaurada Verge Maria, sigui
donat tot honor i tota glòria, pels segles dels segles. Amén.
Catedral de Solsona, 8 de setembre de 2021
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RATIFICACIÓ DEL VICARI GENERAL
Decret 19/21. Solsona, 23 d’agost de 2021
Atès que avui dia 23 d’agost de 2021 la Santa Seu ha fet pública la renúncia
de Mons. Xavier Novell i Gomà com a bisbe de Solsona,
Atès que, en aquesta mateixa data, el Sant Pare ha nomenat Mons. Romà
Casanova i Casanova, bisbe de Vic, administrador apostòlic de Solsona,
Atès que Mn. Marc Majà i Guiu és actualment el vicari general de la diòcesi
de Solsona i, tal com estableix el cànon 481§1 del Codi de Dret Canònic, aquest
càrrec cessa davant la seu vacant,
Pel present confirmo en forma delegada (cf. Art. 244 Apostolorum Successores), i fins a la presa de possessió de la diòcesi per part del nou bisbe,
MN. MARC MAJÀ I GUIU
en les funcions pròpies segons dret de
VICARI GENERAL DE LA DIÒCESI DE SOLSONA
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Administrador Apostòlic de Solsona
+ Romà Casanova i Casanova
Administrador apostòlic de Solsona
Per manament seu
Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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GLOSSES DOMINICALS AL FULL DIOCESÀ
Missatge al poble de Déu que peregrina a la diòcesi de Solsona
5 setembre de 2021
Estimats de Déu: Desitjo que les primeres paraules que us adreço com a
administrador apostòlic de la nostra estimada Església de Solsona en nom de la
Santa Seu siguin les de sant Pau als cristians de Roma: A tots els estimats de Déu
que viuen a Roma i que ell ha cridat a ser sants, us desitjo la gràcia i la pau de part
de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor (1,7).
Desitjar-vos la gràcia i la pau, en les circumstàncies que estem vivint com
a Església diocesana, no és per a mi cap acció retòrica, sinó que expressa el nucli
fonamental de la meva missió entre vosaltres, tot exercint el ministeri episcopal
a favor vostre. Sé de la vostra estima al bisbe Xavier Novell, el qual ha exercit el
seu servei de manera intel·ligent i generosa, amb mirada àmplia, donant resposta
al gran repte d’avui i de sempre d’anunciar l’evangeli de Crist. Hem d’agrair el
seu treball ben fet arreu de la diòcesi, i tots els fruits de santedat i de missió que ha
donat i donarà el seu lliurament.
Per això mateix, hem d’acceptar que la seva renúncia al ministeri episcopal
produeixi en els nostres cors el dolor de la separació i, al mateix temps, la perplexitat
del que no acabem d’entendre. Ens resten dues paraules del comunicat que ens han
de donar pau: «lliurement» i «per raons personals». L’afirmació i la vivència de la
llibertat és clau en la nostra Església i les raons personals pertanyen a la persona,
i tots hi hem de ser molt respectuosos.
Malgrat tot, hem de dir-nos els uns als altres que Déu ho disposa tot en bé dels
qui l’estimen, dels qui ell ha cridat per decisió seva (Rm 8, 28). La gràcia de Déu,
que és el seu amor, no deixarà de vessar-se enmig nostre. Al servei d’aquest amor
exerciré entre vosaltres el meu ministeri de bisbe. La meva sol·licitud apostòlica
serà present entre vosaltres mentre duri el temps de l’espera del nou bisbe diocesà.
Estem en seu vacant i això ens demana que ja des d’ara elevem al Senyor
les nostres pregàries a fi que ens concedeixi, en la seva misericòrdia, un bon pastor,
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segons el seu cor. Ho demano al Senyor cada dia i us urgeixo que també ho feu,
tant en la vostra pregària personal com en la comunitària.
Soc entre vosaltres com a administrador apostòlic de la diòcesi de Solsona,
la qual cosa vol dir que estic al vostre servei, per tal que l’Església que peregrina en
aquesta beneïda terra del Solsonès, el Berguedà, el Bages, la Segarra, l’Urgell i el
Pla d’Urgell continuï fressant els camins de l’evangeli, de tal manera que l’esperança
no mori en el cor de les persones, sinó que arreu es donin fruits de santedat i de
missió, a glòria de Déu i per al bé dels germans.
Us tinc presents en la meva pregària. Gràcies a Déu conec els rostres de
molts de vosaltres, però tinc el desig de trobar-me amb tots per guardar en el meu
cor de pastor el vostre rostre i el vostre nom.
Encomano el meu ministeri episcopal en el bisbat de Solsona a santa Maria,
estimada i reconeguda arreu de la diòcesi amb tantes advocacions; també demano
la intercessió de sant Josep, custodi del redemptor i espòs de Maria, i la de sant
Ramon Nonat i sant Pere Claver, patrons de la nostra Església i testimonis de caritat
ardent envers els germans.
Us acompanyo amb la benedicció del Senyor.

Caminem junts
12 setembre de 2021
El ministeri episcopal està al servei de la comunió. En el temps que seré amb
vosaltres, fidels solsonins, he de maldar perquè la comunió, que és en el fonament
de la nostra diòcesi, s’enforteixi. Compto amb tots vosaltres —començant pels
preveres, participants del sacerdoci apostòlic en unitat amb el bisbe— per a viure
la comunió en la fraternitat i la caritat.
Així, doncs, «caminem junts» és la meva crida a l’inici del meu servei entre
vosaltres. Ho hem de fer per ser el que som, Església de Crist, que té la sinodalitat
en el seu ADN. A més, en aquestes circumstàncies que ens pertoca de viure, ens
necessitem els uns als altres per a sentir l’escalf del germà. Junts continuem fent
Documents episcopals

219

el camí eclesial multisecular, sabent que Jesús no deixa mai d’acompanyar-nos
—encara que, de vegades, tenim els ulls emboirats, com els deixebles d’Emaús—.
Una realitat concreta d’aquest caminar junts és l’acolliment que hem de fer de la
convocatòria del sant pare Francesc del Sínode de Bisbes, amb la voluntat que,
abans de les sessions pròpies del Sínode a Roma, hi hagi un treball sinodal en totes
les Esglésies particulars.
El tema que s’hi tractarà és el de la sinodalitat en l’Església, que inclou
la comunió, la participació i la missió. Serà molt bo que els àmbits de comunió
d’arreu del bisbat —consells pastorals parroquials i els equivalents en les unitats
parroquials, així també les comunitats religioses i altres realitats pastorals i associacions— treballin el material que ens arribarà a les diòcesis des de la Secretaria
del Sínode de Bisbes. Així mateix, evidentment, tot grup de persones que vulgui
treballar aquest temari ho podrà fer, amb prèvia inscripció a la Coordinació d’aquest
Sínode convocat pel Sant Pare. Entenc com una manifestació de la providència de
Déu que puguem fer aquest treball sinodal, caminant junts, en aquests moments de
seu vacant, en espera del nou bisbe diocesà.
Hem de començar, ja des d’ara, a posar la nostra mirada en l’obertura diocesana del Sínode de Bisbes. Aquesta tindrà lloc, si Déu vol, el dissabte 16 d’octubre.
Una matinal per a fer experiència de comunió, participació i missió, i la celebració de
la missa d’obertura diocesana del Sínode de Bisbes a la nostra catedral de Solsona.
No perdem aquesta oportunitat de gràcia que el Senyor ens concedeix! Viure
des de la comunió, acollint i agraint la participació de tothom, sense exclusió, amb
la mirada a la missió sempre nova, és experimentar el misteri de l’Església en la
seva realitat més profunda.

Perplexitat, dolor, respecte, esperança
19 setembre de 2021
En la nostra diòcesi estem experimentant una situació anòmala, fora del
que imaginàvem possible. La perplexitat va envair els nostres cors, el de tots, en
conèixer la renúncia del bisbe Xavier Novell. No sabíem el perquè i no ens sabíem
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avenir del que ens passava. Al dolor per la pèrdua del qui va guiar coratjosament i
amb zel apostòlic la diòcesi de Solsona durant deu anys, se’ns hi va afegir l’allau
d’informacions que apuntaven que les raons personals que fonamentaven la renúncia
eren de caire sentimental. I això ens feia encara més dolorosa la pèrdua, perquè
ens feia néixer en el cor sentiments d’intensa pena pel que copsàvem com a «fidelitat truncada» o, encara des del caire personal, «paternitat abandonada» o també
«fraternitat bandejada». La relació d’un bisbe amb la diòcesi és molt més que la
freda realitat d’un capità que fa que les coses vagin de la millor manera possible.
La fraternitat, la paternitat, la comunió, la unitat, l’estimació, l’amistat... (podríem
allargar la llista) ens parlen de la relació profunda que neix de la fe en Crist i de la
realitat sacramental que ens fa participants de la seva vida divina.
Però ni la perplexitat ni el dolor arran d’aquesta renúncia i dels seus motius
no ens poden fer perdre el respecte envers la persona afectada, la qual, com totes, té
la seva dignitat inalienable. Hem assistit a un circ mediàtic, on l’«encara més difícil»
s’ha convertit en un abocador d’informacions mancades del respecte a la intimitat i
història de les persones i que produeixen patiment en els cercles més propers, com
la família i el mateix bisbat. La crida al respecte i a fugir de les especulacions vanes
és necessària per al bé de tothom.
En el cor de molts de nosaltres hi ha patiment pel que no acabem d’entendre
i que ens pot fer néixer un sentiment d’absència i buidor, sentiment que, tanmateix,
ens duu a la pregària: «Per què, Senyor? Què voleu de nosaltres en aquesta situació
que ens pertoca de viure?» En els evangelis trobem la narració de la barca dels deixebles amb dificultats enmig del llac de Galilea. Jesús està dormint i els deixebles
li diuen: Senyor, no us fa res que ens enfonsem? (Mc 4,38). Jesús mana al vent i al
mar que cessin i ells l’obeeixen. Per què sou tan covards? Encara no teniu fe?, els
diu el Senyor. És el que també en aquests moments ens diu a cada un de nosaltres:
ara és l’hora de la fe i de la confiança en ell. El Senyor no abandona mai el seu
poble. Per a sortir-nos-en hem de viure la comunió que ens porta a la fraternitat i
a la pregària confiada. Necessitem sentir la veu del Senyor i experimentar la força
de la seva mà que no deixa que ens enfonsem (Mt 14,23).
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El nostre camí sinodal amb tota l’Església
26 setembre de 2021
Fer el camí sinodal pot semblar, donant-hi una primera mirada, una mica
complicat, perquè no en tenim pas gaire experiència. Però si reflexionem sobre
què és l’Església, copsem que és misteri de comunió i missió. En el cor de la santa
Església, hi batega la mateixa vida divina, ja que ella és «un poble reunit en virtut
de la unitat del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant» (St. Cebrià de Cartago). Adonemnos bé que som comunió, expressió enmig del món de la unitat de la Trinitat eterna!
Caminar junts és una realitat pròpia de l’Església. I justament la paraula «sínode»
significa «caminar junts». Si ens observem a nosaltres mateixos, constatem que no
hi ha res que ens ompli tant el cor com l’experiència de comunió, d’unitat.
També, però, hem de tenir en compte una realitat bàsica, i és que no serem
més sinodals perquè farem el camí sinodal, sinó que justament és a l’inrevés: com
que som Església, celebrem i vivim el que som, caminem juntament amb els altres,
fem el camí sinodal. Ser sinodals demana viure sinodalment en tota ocasió, suposa
canviar la nostra manera de relacionar-nos i comunicar-nos, implica canvis profunds en la nostra ment, en el nostre cor, en la nostra organització, per a ser fidels
a la vida i missió que Déu ens confia. El camí sinodal que som convidats a fer,
seguint la invitació del sant pare Francesc, no l’hem d’entendre, doncs, com una
estructura estranya afegida. Entrar en l’escola de la comunió per a viure la missió
eclesial demana de tots i cada un de nosaltres una conversió fonamental: entendre
que, quan anem sols, sí que podem anar més ràpids, però, si volem anar més lluny,
hem de fer camí amb els altres.
En els moments eclesials que estem vivint a la nostra diòcesi, ens trobem,
providencialment, amb el camí sinodal que el Papa convida tota l’Església a fer per
a la preparació del Sínode de Bisbes de l’octubre del 2023. Ell vol que les Esglésies
d’arreu del món aportin la seva reflexió, pregària, escolta, diàleg i discerniment
sobre la sinodalitat eclesial. Per a Francesc, aquest camí que ens invita a realitzar
no consisteix a omplir fulls i produir documents, sinó a «fer que germinin somnis,
suscitar profecies i visions, fer florir esperances, estimular la confiança, embenar
ferides, entreteixir relacions, ressuscitar una aurora d’esperança, aprendre els uns
dels altres, i crear un imaginari positiu que il·lumini les ments, enardeixi els cors,
doni força a les mans».
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Col·legi de Consultors

23 d’AGOST de 2021
Reunió Extraordinària
En aquesta reunió de caràcter extraordinari del Col·legi de Consultors, el
bisbe de Vic i administrador apostòlic de Solsona, Mons. Romà Casanova, va presentar la nova situació de “seu vacant” a la diòcesi i, a partir d’aquí, es van parlar
de les principals conseqüències pràctiques immediates que se’n desprenen. En
diàleg amb els consultors es va tractar la importància d’acompanyar degudament
les comunitats parroquials i feligresos en aquests moments, així com el calendari
de trobades i activitats rellevants de cara a l’inici de curs (com ara la jornada de
Sant Pere Claver a Verdú i el treball sinodal que l’Església proposa).

15 de SETEMBRE de 2021
Reunió Ordinària
El Col·legi de Consultors va treballar bàsicament els temes de
l’acompanyament de les parròquies i la diòcesi en la situació generada per la renúncia
del bisbe emèrit, el treball preparatori del Sínode (en especial, la jornada diocesana
d’obertura prevista per al 16 d’octubre) i les activitats de formació permanent del
clergat per al proper curs.
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29 de SETEMBRE de 2021
Reunió Ordinària
En aquesta reunió es continuen tractant els punts de la darrera reunió.

27 d’OCTUBRE de 2021
Reunió Ordinària
Després d’un mes sense reunir-se, els membres del Col·legi de Consultors,
amb l’administrador apostòlic, Mons. Romà Casanova, van aplegar-se per parlar
sobre el treball sinodal (fent valoració de la jornada diocesana d’obertura del Sínode i, també, concretant algunes qüestions de cara al futur); sobre la jornada de
formació per a responsables de grups de Discipulat (que es decideix ajornar per al
febrer i ampliar-ne la convocatòria); sobre la normativa al voltant de la protecció
de menors (en particular, pel tema del document que cal que tinguin els voluntaris
que treballen amb menors) i alguns punts menors més.
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Secretaria General

NOMENAMENTS
Durant aquests mesos s’han signat els següents nomenaments:
Mn. Josep M. Montiu i de Nuix, rector de les parròquies de Sant Llorenç de
Morunys i de Santa Maria de Guixers.
Mn. Theodore Lambal, rector de les parròquies de Sant Joan Baptista del
Palau d’Anglesola i de Sant Bartomeu de Sidamon.
Mn. Xavier Romero i Galdeano, consiliari de la comissió diocesana Recés
Emmaús Homes.
Mn. Abel Trulls i Noguera, consiliari de la comissió diocesana Recés Emmaús Dones.
Mn. Lluís Ruiz i Brichs, administrador de la casa episcopal.
Alba Masnou i Barnils, membre de la Delegació Diocesana de Joventut.

Secretaria General
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Seminari Major

RESUM DE L’ESTIU
El temps d’estiu per als seminaristes de la diòcesi ha estat emmarcat per
una activitat conjunta a l’inici i al final: començant pels Exercicis Espirituals a la
Cerdanya (junt amb els companys del Seminari Major Interdiocesà i amb la predicació del Sr. Bisbe Mons. Sebastià Taltavull) i acabant per uns dies de treball i
convivència al mateix Seminari de Solsona.
Enmig d’això, cadascun dels nois ha fet el propi recorregut: experiències
pastorals diverses (Catecolònies, convivències en una comunitat mercedària a
Lleida, rutes d’adolescents i joves amb la Delegació de Joventut, acollida al santuari de Lord...), formació (curs de monitors, immersió lingüística a França...) i
lleure (temps amb família, visites...). Tot plegat els ha permès, un any més, viure
uns mesos diferents, per tal de descansar i agafar renovades forces per al nou curs.
Cal afegir, amb alegria, que de cara al curs 2021-2022 s’incorpora al Seminari
Major de Solsona en Carlos del Barrio, nascut a Madrid i resident des de fa uns
anys al santuari de Lord. Alegrem-nos per aquest nou membre del nostre Seminari
i seguim pregant a Déu per tots ells.

MINISTERIS DE LECTOR I ACÒLIT
DEL FRANCESC DOMÈNECH i FARRES
El dia 11 de juliol, el seminarista Francesc Domènech i Farres va rebre els
ministeris de lector i acòlit al santuari de Lord, enmig d’una celebració, presidida
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pel bisbe Xavier Novell, en la qual hi hagué també altres efemèrides –vegeu notícia
a l’apartat de notícies diocesanes-. El Francesc Domènech ja va rebre l’admissió a
ordes el dia 12 de juny de 2020.

ADMISSIÓ ALS ORDES DEL
RUI JORDI MARQUES i FREIRE
El dia 5 de setembre, el seminarista Rui Jordi Marques i Freire va rebre
l’Admissió als Ordes Sagrats de mans de l’administrador apostòlic de Solsona,
Mons. Romà Casanova i Casanova. Aquesta celebració tingué lloc a la parròquia
de Sant Cristòfol de Súria, on aquest seminarista ha fet un any pastoral.
L’eucaristia va ser presidida pel Sr. Bisbe, concelebrant amb Mn. Marc
Majà, vicari general, i Mn. Joan Casals, rector de la parròquia de Súria. També hi
van participar els seminaristes del bisbat de Solsona, amb presència dels familiars
del Jordi i tota la comunitat parroquial.
En acabar, la parròquia va oferir un dinar als familiars i amics propers del
seminarista que va tenir lloc a la sala d’actes del col·legi FEDAC de Súria.

CONVIVÈNCIES DELS SEMINARISTES
Els seminaristes, juntament amb el seu rector Mn. Marc Majà, van fer uns
dies de convivència al Seminari de Solsona durant la darrera setmana d’agost
clausurant així les vacances d’estiu.
Durant aquests dies es va alternar el treball manual –polint i pintant alguns
finestrals del Seminari de Solsona– i altres activitats: van rebre la visita del Sr. Bisbe
Romà Casanova, van participar en la festa de Sant Ramon Nonat amb la comunitat
mercedària i també van assistir a la Festa Major en honor a la Mare de Déu del Lliri
de Vilanova de Bellpuig.
Els dies 6 i 7 de setembre els seminaristes del Seminari Major Interdiocesà
van poder preparar el curs que va començar, per a tots ells, el dilluns dia 13.
Seminari
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COMPTES DEL SEMINARI MAJOR
Presentem els comptes del Seminari Major de Solsona corresponents al
passat curs 2020-2021. Com podeu veure, el balanç global d’aquests comptes és
clarament positiu. Ens n’alegrem, i en donem gràcies a Déu i a tantes persones i
comunitats que ho feu possible!
Cal dir que, des del Seminari Major, no estem massa habituats a un balanç
de comptes positiu d’aquest volum. Per aquest motiu, donem alguns apunts per
comprendre’l millor. D’entrada convé subratllar que el passat curs pastoral van
haver-hi dues col·lectes per al seminari, en lloc d’una: la col·lecta ordinària del
“Dia del Seminari” al mes de març (en les proximitats de la festa de sant Josep)
i una col·lecta extraordinària per la Immaculada (amb la intenció de recuperar la
del març del 2020 que, a causa de la pandèmia, no s’havia realitzat). A més d’això,
durant aquests mesos hem rebut alguns donatius imprevists (tant de particulars
com de comunitats), d’entre els que destaca una deixa generosa a benefici de la
formació dels seminaristes. Per últim, també és bo explicitar que el curs passat, si
bé va estar marcat pel progressiu retorn a una certa normalitat post-confinament en
tots els àmbits, el ritme de vida dels seminaristes va tenir, no obstant això, menys
despeses per desplaçaments i activitats del que hauria estat habitual.
Concloem exposant que, en el corrent curs 2021-2022, són 7 els seminaristes que es formen al nostre seminari, repartits entre el darrer curs de teologia i el
darrer curs d’institut (previ als estudis propis del seminari). Una petita comunitat
de seminaristes així, amb 7 membres, és certament un motiu per donar gràcies a
Déu, per elevar-li súpliques pel seu bon discerniment i perseverança en la vida
cristiana, per seguir pregant per les vocacions sacerdotals i, certament també, és
clar, per continuar col·laborant econòmicament amb el Seminari Major de Solsona.
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Comptes del Seminari Major
Curs 20-21 (des de 01-09-20 a 31-08-21)
funcionament ordinari del curs

DESPESES
1) Funcionament (Difusió, Gestoria, Vehicle, Comissions)
2) Seminari Major
Aportació manteniment Seminari Major- Barcelona
Cost formació seminaristes a Solsona
Cost formació seminaristes a Barcelona
Cost manutenció seminaristes a Seminari Major-Barcelona
Cost manutenció seminaristes a Solsona
Ajuda econòmica als seminaristes
Transports
Participació en activitats pastorals

5.115,23 +
45.270,49 +
4.468,57
1.591,45
10.755,03
12.000,00
9.397,46
3.950,00
2.331,98
776,00

Total despeses

50.385,72

INGRESSOS
1) Fundacions
2) Donatius/Aportacions
Col·lecta dia del Seminari (2021)
Donatius de parròquies i santuaris
Donatius dels seminaristes i familiars
Abonament per cursos formació
Altres donatius/subscripcions
3) Rendiments financers/Arrendaments

2.967,87 +
49.453,50 +
15.661,18
19.325,00
2.674,83
1.382,60
10.409,89
606,45 +

Total ingressos

53.027,82

Resultat curs 2020-21 funcionament ordinari

2.642,10

ingressos extraordinaris
Donatius extraordinaris(inclou un per una deixa )
Donatius extraordinaris
Col·lecta del curs 19-20, feta el novembre del 2020

24.300,00 +
7.075,00 +
9.009,08 +

NOMENAMENT
DELS MEMBRES DE L’EQUIP DIOCESÀ
Total
ingressos extraordinaris
40.384,08

Resultat final del curs 20-21

Seminari

43.026,18
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El dia 16 de juliol es va constituir l’equip diocesà per a promoure la preparació diocesana del Sínode. Aquest equip està constituït per la delegada Sra. Teresa
Lourdes Gené i Camps, i els següents membres: Mn. Abel Trulls i Noguera, M.
Lluïsa Garcia i Guixé i el P: Francisco Marín i Garcia, OM.
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CARTA AMB MOTIU DE L’ANY IGNASIÀ
“Jo faig que tot sigui nou” (Ap 21,5)

Com a pastors de les arxidiòcesis i diòcesis per les quals passa el Camí
Ignasià, volem fer-nos ressò de la celebració que està realitzant la Companyia
de Jesús des del passat 20 de maig, data en què arrencava l’Any Ignasià i que es
prolongarà fins al 31 de juliol de 2022. La seva finalitat no és cap altra que commemorar els 500 anys d’un moment decisiu de la vida de sant Ignasi de Loiola: la
seva conversió esdevinguda durant la seva convalescència i recuperació, després
de ser ferit en una cama en la defensa del castell de Pamplona, així com la seva
peregrinació i estada a Manresa.
Aquella experiència, que va suposar un abans i un després en la seva vida,
esdevindrà un fet que traspassa els segles i ens arriba amb una força inspiradora.
Recordar la conversió de sant Ignasi pot ser una oportunitat per apropar-nos a Déu
que escriu recte, per més que les línies es rebel·lin i a vegades se’ns torcin. Ell sap
fer-ho tot nou, fins i tot les nostres vides.
Us volem animar, benvolgudes comunitats, a participar de la millor manera
possible en aquest Any Ignasià i a gaudir dels seus fruits. El sant considerava que la
seva experiència de fe no li pertanyia en exclusiva. I per això escriu a la seva Autobiografia que “algunes coses que observava en la seva ànima i les trobava útils, […]
podrien ser útils també per a altres” (Au 99) en el seu camí espiritual i existencial.
Podríem ser temptats de pensar que una història així ens és aliena, que ens
queda ja tan lluny que difícilment pot interessar-nos, atraure’ns, interpel·lar-nos a
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nosaltres, els creients d’avui, testimonis d’un canvi d’època que comporta profundes transformacions socials, ideològiques i espirituals. No és així. L’experiència
d’Ignasi no caduca, roman i pertany a tots, ja que toca el més profund de la persona: “Oh flama d’amor viva, que tendrament fereixes de la meva ànima el més
profund centre…” dirà el seu contemporani sant Joan de la Creu. És l’experiència
de la trobada personal amb Jesucrist, que ens omple de vida, de la seva vida, i fa
que contemplem amb els seus mateixos ulls d’amor la nostra existència i que ens
sentim originalment germans; fills del mateix Pare.
La ferida de la seva cama va obrir els ulls a Ignasi per a poder percebre una
altra ferida encara més profunda; la ferida que el pecat ha generat en el cor humà
i que només pot ser cauteritzada pel foc de l’Esperit Sant.
Per aquest motiu, benvolguts germans i germanes, us proposem algunes
consideracions que ens ajudin a conèixer millor l’experiència que va viure sant
Ignasi i que avui tenim l’oportunitat de fer nostra.
La possibilitat del canvi
La conversió de sant Ignasi de Loiola, tal com ell mateix expressa en la seva
Autobiografia (Au 12), va ser molt particular. Abans de la seva conversió, Ignasi
de Loiola era un cavaller cortesà d’inicis del segle XVI, marcat per l’ambició aristocràtica i militar de la seva època. Ell, com succeeix a molts homes i dones del
nostre temps, desitjava ser algú famós i reconegut. Aquesta ambició explica que
arrisqués la seva vida fins a ser greument ferit, el 20 de maig de 1521, durant el
setge de Pamplona per les tropes franceses.
Va passar la convalescència a la seva casa familiar de Loiola (Azpeitia). La
seva lenta recuperació serà ocasió d’una experiència personal, fortament religiosa,
que marcarà la resta de la seva vida. Ignasi, als seus gairebé 30 anys, se sent mogut a rebutjar la cultura egocèntrica i meritocràtica, que no pensa sinó a acumular
mèrits per a pujar en l’escala social, i de la qual s’havia anat amarant fins llavors.
Comença a entreveure que Déu li demana emprendre un camí nou, allunyat de la
vanitat i de la glòria efímera, un camí vinculat a qui és Camí, Veritat i Vida: Jesús
de Natzaret. Serà una recerca llarga, atzarosa i complexa, el primer tram de la qual
conclourà amb una intensa estada a Manresa fins a l’any 1523. Davant la Mare de
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Déu d’Arantzazu havia realitzat el seu vot de castedat, i de la reixa de l’altar de la
Mare de Déu de Montserrat fa penjar la seva espasa i el seu punyal, les credencials
caduques d’una etapa superada. Des d’aquest instant és només un creient que peregrina cap a Déu, un Déu que ja l’habita interiorment. A partir de llavors podem
dir que «Íñigo» comença a ser sant Ignasi.
El sant va iniciar el seu camí de conversió en part gràcies a la lectura. Particularment a través d’un llibre, la Vida de Crist, de Ludolf de Saxònia, que per
casualitat arriba a les seves mans durant la seva convalescència a Loiola. En el
moment més humanament difícil de la seva vida és quan, per primera vegada amb
plena consciència, sant Ignasi descobreix Crist. Un Crist que l’ajudarà a discernir
el valor i el sentit de la seva vida i a canviar l’espasa per la paraula, l’ardor en la
lluita per l’amor entranyable i fratern, l’armadura per la força de la fe, la brillantor
fugaç de la fama per la flama d’amor viva. Aquest descobriment es dona al mateix
temps que un altre: el de la ferida del pecat en la seva història personal i la gràcia
immerescuda del perdó. La gràcia de Crist l’inspirarà i li donarà força per aplicarse a fons a respondre’s la triple pregunta: “el que he fet per Crist, el que faig per
Crist, el que he de fer per Crist” (Ex 53). Ignasi entendrà que el passat, el present i
el futur de la nostra vida només trobaran la seva plenitud en Crist.
Loiola i Manresa marcaren la vida d’Ignasi i també la de molts altres homes
i dones. Sant Ignasi va aprendre a creure i a discernir a través d’aquesta experiència
de conversió. Loiola i Manresa es mantenen encara com a fars que no van perdre
mai la llum. Van representar el «principi i fonament» (Ex 23) de tota ruta posterior.
En certa manera, el camí de la fe és néixer i renéixer contínuament a Déu
en successives conversions. Així ho acostumem a experimentar. No és un, sinó
que són molts els moments en què, per obra de la contínua novetat que ens regala
Déu, tornem a descobrir el sentit de la nostra identitat i missió cristiana. Identitat i
missió mai alienes, sinó atentes sempre al moment històric concret que ens és donat
viure. Són aquestes circumstàncies personals i socials el camp al qual ens hem de
dedicar, discernint a la llum de l’evangeli la resposta adequada a les persones, fets,
circumstàncies, matisos i situació.
La conversió de sant Ignasi ens recorda que Déu vol convidar-nos a conversions diverses, tocades de sorpresa i imprevisió. Ho ha fet fins ara i ho continuarà
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fent. Déu surt com el sol cada matí a mostrar-nos la vida que s’estrena com estrena
el seu amor. Com podem negar-nos a un amor així?
La possibilitat del nostre canvi
Aquest canvi no és qualsevol transformació, per bona i útil que sigui. Reconeixem que la humanitat ha anat progressant en molts àmbits i ho continuarà fent,
però la nostra cultura ens indueix a suposar que només són possibles els canvis
protagonitzats i pilotats per l’obra humana. Ens anem convencent a poc a poc que
depèn només de nosaltres allò que ens condueix a un futur millor. La tecnologia
actual, inimaginable per a generacions passades, genera el miratge que cap projecte
és ja inabastable. Participem de l’opinió estesa que canviarem el món no només
parcialment, sinó totalment, en la mesura en què ens proveïm dels mitjans adequats.
Se’ns oblida la primera part del nostre vell refrany popular “a més de pregar cal
treballar”.
En el fons pensem que, en optimitzar allò exterior, es podrà impulsar una
millora substancial de les coses. Ens costa reconèixer que el canvi del món ens
implica també a nosaltres mateixos, que, si hem de millorar-lo, hem de millorarnos nosaltres amb ell. Ja el papa Francesc ens alerta de la temptació del paradigma
tecnocràtic quan afirma: “el perill més gran no resideix en les coses, en les realitats
materials, en les organitzacions, sinó en la manera com les persones les utilitzen”
(FT 166). Ignasi de Loiola ens ensenya a usar la intel·ligència, la força, la constància
per passar pel món, com Jesús, fent el bé.
Sant Ignasi, com tantes altres figures de l’Església, va experimentar que la
seva conversió el duia cap a una transformació personal oberta a un horitzó imprevisible. Seves són aquelles paraules que expressen bé aquest sentiment: “Quina nova
vida és aquesta, que ara comencem?” (Au 21). En recordar el seu pas per Manresa,
el sant confessa que, en aquells dies, “Déu el tractava de la mateixa manera que
tracta un mestre d’escola a un nen, ensenyant-li” (Au 27). Percebia que era Déu,
i no ell, qui veritablement reglava els passos cap endavant; i que era ell, Íñigo de
Loiola, i no només el seu entorn, qui havia de donar-los. I és que el canvi social
cap a una societat més humana, fraterna i solidària només és possible amb la conversió del cor; conversió que, si el deixem, pot obrar Déu en cadascú de nosaltres.
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Només deixant obrar Déu en nosaltres serà efectiu el compromís amb els pobres,
els malalts, els allunyats, els marginats i els més desfavorits.
Aquest procés de conversió interior no és còmode; exigeix sacrifici, implica que no estem centrats exclusivament en nosaltres mateixos. Però ens resistim
a abandonar l’àrea del nostre interès i confort per aproximar-nos gratuïtament a
l’altre. La vida quotidiana confirma que molts conflictes es dirimeixen en la mesura
que deixem de pretendre ser el centre de tot i ens aboquem als altres i al Senyor.
El sentit de l’existència humana es clarifica quan ens incorporem a un èxode, pel
qual abandonem l’òrbita del nostre egoisme i avancem a la trobada personal amb
el Déu de la gratuïtat. És conegut el principi amb el qual sant Ignasi pretenia resumir la qualitat de qualsevol procés espiritual: «Que cadascú pensi que tant més
aprofitarà en totes les coses espirituals, com més surti del seu propi amor, voler i
interès» (Ex 189).
L’experiència ignasiana posa l’accent en el que és característic de tota
conversió cristiana: una transformació que es desplega des de dins, des del més
íntim, que ens afecta integralment, que ens implica a fons i per sempre. Només des
d’aquesta transformació interior en Crist podem ser sal de la terra i llum del món, un
món que pateix fam i set de justícia, de fraternitat, de transcendència, d’esperança.
En la nostra època la «síndrome de l’immanentisme» sembla sufocar el sentit de la
transcendència i, a l’estil i vida de sant Ignasi, hem de proposar i animar que Déu
sigui reconegut i glorificat. L’autèntic humanisme se sustenta en Déu, fins al punt
que sense Ell s’autodestrueix.
Tant l’amor del Pare com la complexitat del nostre temps exigeixen que
siguem coprotagonistes de la transformació profunda que el nostre món necessita,
per a poder arribar a un terme venturós per a tothom.
La possibilitat del nostre canvi en Crist
La transformació que sant Ignasi viu a causa de la seva conversió és, en
realitat, una conformació progressiva amb Crist i en Crist. Quan el sant enumera
els dons que li deixaren els seus mesos a Loiola i Manresa, destaca: “Veia amb els
ulls interiors la humanitat de Crist” (Au 29).
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Jesús no és una consigna, ni una ideologia, ni un programa abstracte. Jesús
és una Persona que ens proposa una relació que pot transformar radicalment la
nostra existència i la nostra condició. Sant Ignasi participa d’aquesta transformació interior que neix de la relació amb Crist i que a poc a poc el va assemblant al
Senyor. Per això, demanarà a qui s’animi a realitzar els Exercicis espirituals que
estigui disposat a reconfigurar els seus sentiments fonamentals, de manera que la
seva alegria acabi sent “goig amb Crist joiós” i la seva tristesa, “pena, llàgrimes
i turment amb Crist turmentat” (Ex 48). No podem oblidar que Jesús assumeix el
patiment dels éssers humans com a seu, fins a donar la seva vida perquè nosaltres
la tinguem en abundància.
Un sant Ignasi avesat ja en l’experiència espiritual, i no tan novici com en els
seus primers passos de conversió, va afirmar que Crist és qui convida a superar el
segrest que comet en la història el “mortal enemic de la nostra humana natura” (Ex
136), per a introduir-nos en “la vida veritable” (Ex 139). El nostre Déu es manifesta
des d’on no l’esperem: un «lloc humil, bonic i graciós» (Ex 144). Aquest és el punt
de trobada pels qui convoca i considera com a «amics» (Ex 146).
Crist és la llum i és la mirada neta, és qui veu i qui ens ajuda a veure les
coses, les persones en la seva realitat més pura i més autèntica. Ell mira amb amor
i només l’amor veu i ajuda a veure-hi amb transparència. I ens envia a ser, com Ell,
llum en el món, un món que és la casa de tots, la nostra casa. Com ens recordava
Laudato si’,“l’ésser humà, dotat d’intel·ligència i d’amor, i atret per la plenitud de
Crist, està cridat a reconduir totes les criatures al seu Creador” (LS 83). Això és el
que va fer Ignasi amb la seva vida.
La Companyia de Jesús ha escollit com a lema per a aquest Any Ignasià el
de «veure noves totes les coses en Crist». És el que formulava sant Ignasi en evocar
la seva pròpia transformació: que «li semblaven totes les coses noves» (Au 30). I
ho eren. La mirada de Crist recrea i renova totes les coses. El seu amor ens fa veure
amor i donar amor en tot i a tot el que existeix. Aquest Crist és el que peregrina amb
ell al llarg de la seva vida i al que constantment sol·licitarà «coneixement intern»
(Ex 104) del seu misteri personal de vida, mort i resurrecció.
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Conclusió
Déu ens mira amb amor de Pare, no deixa de mirar-nos, recorre amb nosaltres
cada pam de la nostra vida; no fem un pas sense que Ell el camini amb nosaltres.
I no es cansa d’esperar, no s’impacienta. Desitja sempre el nostre creixement. Ell
sempre compta que el canvi a millor és possible en nosaltres en tots els moments
de la vida.
Com sant Ignasi, deixem que Crist entri a les nostres vides, perquè hi creixi
i ens transformi. I ens ajudi a transformar el món en aquesta casa comuna que el
Pare vol; aquesta llar càlida que acull tothom i que per a tothom té pa, taula i una
paraula clara d’esperança. Aquesta és la invitació amb la qual Jesucrist inicia la seva
predicació: «S’ha complert el temps i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i
creieu en l’Evangeli» (Mc 1,15). Però, després de la conversió, ve l’enviament. En
acomiadar-se ens enviarà al camí, a compartir amb tots la Bona Nova: «Aneu arreu
del món i prediqueu l’Evangeli a tota la humanitat» (Mc 16,15).
En aquest Any Ignasià recuperem la nostra condició de pelegrins. Per a
subratllar vivencialment aquesta dimensió del sant Ignasi pelegrí, hem disposat
que se celebri el 2022 un ANY DE COMMEMORACIÓ JUBILAR al llarg del
Camí Ignasià, entès com a experiència continuada dels Exercicis Espirituals, que
transcorrerà de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any 2022.
Creure és peregrinar, partint del que succeeix al nostre voltant, de tot el que
està reclamant un canvi; passant també i principalment per les transformacions
interiors de la nostra persona, per a poder ser cada dia una mica més aquest fidel
reflex de Crist que omple d’esperança el món que habitem i l’obre a l’esperança
de la vida eterna. Creure és compartir el que creiem, vivim, celebrem: l’amor d’un
Déu Pare que ens ha fet els seus fills en Jesús, el nostre germà. I això exigeix viure
i créixer amorosament cada dia, en aquesta gran família universal.
Potser per aquesta raó sant Ignasi va tenir una especial devoció a la Mare de
Déu della Strada, la del Bon Camí. La Mare de Déu va estar present en els inicis
de la seva conversió a Loiola i Montserrat murmurant-li a l’oïda el que canta el
salmista: «Encomana al Senyor els teus camins, confia en Ell, deixa’l fer» (Sl 36,5).
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A la seva intercessió confiem també els nostres passos seguint els del seu
Fill en aquest Any Ignasià.
Excm. i Rvdm.
Mons. Francisco Pérez
Arquebisbe de Pamplona i
bisbe de Tudela
Excm. i Rvdm.
Mons. Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona
Excm. i Rvdm.
Mons. Carlos M. Escribano
Arquebisbe de Saragossa
Excm. i Rvdm.
Mons. Romà Casanova
Bisbe de Vic
Excm. i Rvdm.
Mons. Xavier Novell
Bisbe de Solsona
Excm. i Rvdm.
Mons. Agustí Cortés
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Excm. i Rvdm.
Mons. Salvador Giménez
Bisbe de Lleida
Excm. i Rvdm.
Mons. Ángel Pérez
Bisbe de Barbastre-Montsó
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Excm. i Rvdm.
Mons. José Ignacio Munilla
Bisbe de Sant Sebastà
Excm. i Rvdm.
Mons. Eusebio Hernández
Bisbe de Tarassona
Excm. i Rvdm.
Mons. Juan Carlos Elizalde
Bisbe de Vitòria-Gasteiz
Excm. i Rvdm.
Mons. Sergi Gordo
Bisbe auxiliar de Barcelona
Excm. i Rvdm.
Mons. Antoni Vadell
Bisbe auxiliar de Barcelona
Excm. i Rvdm.
Mons. Javier Vilanova
Bisbe auxiliar de Barcelona
Excm. i Rvdm.
Mons. Juan Antonio Aznarez
Bisbe auxiliar de Pamplona
i Tudela
Excm. i Rvdm.
Mons. Vicente Robredo
Administrador de la diòcesi
de Calahorra i la Calzada-Logronyo
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Abreviatures:
Au: Autobiografia. Acta Patris Ignatii scripta a P. Lud. González de 		
Cámara 1553/1555, FN I, Roma 1943, 354-507 (MHSI 66)
Ex: Exercicis espirituals. Exercitia Spiritualia, Roma 1969 (MHSI 100)
LS: Laudato si’
FT: Fratelli tutti

FESTA DE SANT PERE CLAVER A VERDÚ
El dia 9 de setembre, a l’església de Santa Maria de Verdú, hi hagué un ofici
solemne presidit pel Sr. Bisbe Romà Casanova, amb motiu de la festa de sant Pere
Claver. Concelebraren el responsable dels jesuïtes a Catalunya, Enric Puiggròs, el
vicari general de Solsona, Mn. Marc Majà, el rector de Tàrrega, Mn. Josep Maria
Vilaseca, el responsable de la parròquia verdunina, Mn. Joan Viladot, i molts religiosos jesuïtes de tot Catalunya i capellans del bisbat.
En l’homilia, el Sr. Bisbe manifestà que enguany la festa de sant Pere Claver
tenia un relleu especial en celebrar-se l’Any Ignasià, amb motiu dels 500 anys de
la conversió de sant Ignasi de Loiola. Els fidels feren les ofrenes i el Cor de Joves i
Homes de la Parròquia dirigits per Josep M. Salisi interpretà la Missa de Lorenzo
Perosi, acompanyats de l’organista Cristina Marimon.
Acabada l’eucaristia, després d’unes paraules d’agraïment de Mn. Joan
Viladot, es feu el tradicional retorn de la relíquia en processó fins al santuari de
Sant Pere Claver i s’acabà amb la benedicció de la relíquia del sant, a càrrec de
l’administrador apostòlic de Solsona, Romà Casanova.
En acabar, en el mateix santuari, es va oferir als religiosos, preveres i treballadors laics del bisbat una breu xerrada que va consistir en la lectura del missatge
del P. provincial –que publiquem a continuació– i la presentació de les diferents
propostes que amb motiu de l’Any Ignasià ha preparat la comissió diocesana creada
i encapçalada per la Sra. Teresa Gené.
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MISSATGE DEL PARE PROVINCIAL DELS JESUÏTES
En la festa de Sant Pere Claver, a Verdú, es va convidar el P. provincial dels
jesuïtes a Espanya –P. Antonio España–, però finalment no va poder assistir-hi. El
P. Enric Puiggròs, delegat dels jesuïtes a Catalunya, va ser-hi present i en nom del
P. Antonio España va llegir el següent missatge –que hem traduït al català.
Verdú: Claver, Aniversaris i Preferències apostòliques de la Companyia
El vuit de setembre de 1654 moria a Cartagena d’Índies Pere Claver. Des de
la greu malaltia que va contraure quatre anys abans a la barriada d’esclaus d’Urabá,
la seva salut havia caigut d’una manera imparable. Eren temps de pesta a Cartagena
i Pere, encara que sentia avançar la paràlisi de mig cos, havia volgut visitar la nau
carregada de negres araraes recentment arribada a port. Fou el seu cant del cigne.
Tancat a la seva cel·la, sol i sense poder moure’s, com un verdader esclau, seguí
un llarg temps de preparació per al trobament definitiu amb el seu Senyor. Tenia 74
anys i en feia 38 que treballava a Colòmbia amb els esclaus que arribaven d’Àfrica.
Havia arribat per fi a casa.
Nosaltres, homes de l’any 2021, volem ser conscients en aquest lloc, un dels
llocs clau del camí ignasià i també en aquests Aniversaris Ignasians: hem emprès
la nostra pròpia peregrinació i demanem a Pere Claver i a Ignasi de Loiola que ens
ajudin a recórrer-la amb l’autenticitat amb la qual ho van fer ells.
1. També nosaltres som testimonis de moltes esclavituds que existeixen
en el nostre temps, i volem ser capaços de mostrar el camí cap a Déu que
allibera i dona verdadera vida. El camí és llarg, però nosaltres ens sentim
ben equipats per recórrer-lo. Portem a la motxilla instruments adequats:
“mostrar el camí cap a Déu a través dels Exercicis Espirituals i el discerniment”. Aquest punt és el primer per a l’espiritualitat ignasiana que volem
subratllar en els Aniversaris.
Pere Claver no va oblidar mai aquell fonamental mes d’exercicis de la
seva Tercera Provació a Tunja, no lluny de Bogotà. I si Déu no el volia sacerdot?
A Roma havien arribat feia temps informes seus: “mediocre d’enginy”, “de prudència minsa”, “molt malenconiós”. Pere té una cosa clara: vol seguir Crist pobre
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i humil. Per tant, treballarà com a porter. I prossegueix el discerniment en què el
germà Alonso Rodríguez, el sant vell, el va iniciar a Mallorca en els seus anys de
filosofia. Una cosa importa des de l’espiritualitat ignasiana i l’espiritualitat cristiana,
més amplia i profunda: arribar a trobar Déu en totes les coses. Pere Claver acaba
ordenat sacerdot el 1622.
2. Comença una etapa nova en la vida de Pere en la qual és difícil seguir el
seu pas. Ha entès bé la crida: en endavant ha de caminar juntament amb els
exclosos, amb els pobres, els descartats del món, els vulnerats en la seva
dignitat, en una missió de reconciliació i justícia. No era l’obvi, i Claver
ha d’escoltar aquestes raons del cor que la raó no entén. De fet, els jesuïtes
del seu temps eren ambigus en el que toca a l’esclavitud quan escrivien
tractats de moral. Els teòlegs moralistes jesuïtes prenien part en els debats
a favor d’altres persones marginades, sobretot dels presos. Però suport no
li faltava tampoc. El P. Alonso de Sandoval ha escrit ja amb resolució el
seu tractat d’instauranda ethiopum salute i està incondicionalment al seu
costat. Pere ha vist clar, i serà conseqüent amb la signatura estampada al
final de la fórmula dels seus vots: Petrus Claver, aethiopum semper servus
(“Pere Claver, esclau dels negres per a sempre”).
Han passat quatre segles, i la Companyia de Jesús assenyala de forma
inequívoca a quins desitja tenir com a companys preferents de camí. En aquests
Aniversaris convocar els Antics Alumnes a Barcelona, animar a una incidència
major pels exclosos de tota mena: immigrants, aturats, persones que pateixen la
violència de gènere, de falta d’inclusió i acceptació per sexe, orientació, raça, religió
o llengua. Els exclosos, els descartats del món (éssers humans no nascuts o malalts
als quals s’emporta l’eutanàsia), els vulnerats en la seva dignitat. El camí ignasià
porta cap a ells. Perquè deixin de sentir-se anomenar servents, perquè són amics.
3. D’Àfrica arribava una joventut destrossada. Esglaia llegir les descripcions
dels vaixells negrers. L’ofici de lectura ens ho recorda cada any: …“els vam
estar parlant, no amb llengua, sinó amb mans i obres. …els netejàrem els
rostres i ventres amb vi, i alegrant-los, i acariciant el meu company als
seus, i jo als meus, els començàrem a posar davant quants motius naturals
hi hagi per a alegrar un malalt”.
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“No amb llengua, sinó amb mans i obres” necessiten ser ajudats els joves
d’avui, portadors de ferides diferents i que trobem en el nostre camí. Tenen necessitat
de models d’identificació que amb la seva manera de viure els parlin que és possible
el desinterès, que és possible la fidelitat i és possible l’entrega incondicional. Perquè
el Camí Ignasià és el camí del creixement, de la maduració personal i profunda,
compromesa amb el món de justícia i de pau per a tots. Sobretot, mostrant als joves
un futur esperançador i la possibilitat de trobar sentit més enllà d’allò material en
les claus de l’espiritualitat cristiana que hem de veure com presentar i transmetre.
4. Verdú i la comarca d’Urgell havien inundat la infància de Pere Claver
de bellesa. Allí nasqué la seva capacitat de silenci i de meditació. Anys
després, el treball frenètic de les Drassanes de Barcelona, l’amuntegament
dels immigrants que acudien a la recerca de treball, en temps de prolongada pesta a Gascunya i tot Europa, li van fer constatar la degradació que ja
irrompia per les esquerdes del progrés i l’expansió econòmica. Pere Claver
és també el sant que sap tenir cura de l’ambient: …“i traient diverses olors,
que portàvem dues bosses plenes, que es gastaren en aquesta ocasió, i
els donàrem una fumigació, posant-los sobre ells les nostres mantes, que
altra cosa ni la tenen a sobre, n’hi ha que perdre temps a demanar-la als
seus amos, cobraren calor i nous esperits vitals, el rostre molt alegre, els
ulls oberts i mirant-nos”. Humils accions directes que ajudaven a pal·liar
problemes que els homes havien creat. Fer habitable la nostra casa comuna
en la mesura de les forces de cadascú i l’ecologia de Laudato si’, del papa
Francesc, ens convida a això.
No m’heu elegit vosaltres a mi, soc jo qui us ha elegit a vosaltres i us he
destinat perquè aneu, i doneu fruit, diu l’Evangeli de Joan. Que el Senyor estigui
amb nosaltres en el camí de la vida aquí a Verdú. Il·luminant els nostres ulls perquè
vegin clara la nostra missió com a Església i com a Companyia, animant el nostre
entusiasme per portar-la endavant, i donant constància als nostres passos per arribar
amb energia fins al final. Amén.
Antonio España, provincial dels jesuïtes
9 de setembre de 2021
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Notícies de la diòcesi

CATECOLÒNIES DIOCESANES
Del 3 a l’11 de juliol van tenir lloc les Catecolònies diocesanes a la casa de
colònies Molí de la Roda, Veciana. Una cinquantena d’infants de diferents parròquies
de la diòcesi i alguns també de fora van participar-hi. La situació actual de pandèmia
no va impedir als infants gaudir d’activitats, jocs, pregàries, tallers, piscina, teatre,
gimcanes, catequesi, balls, excursió, etc. També va haver-hi temps per anar un dia
d’excursió a Sant Martí de Sesgueioles i a la Guàrdia Pilosa.
El tema d’enguany fou sobre la vida de sant Felip Neri i, a mesura que
avançaven els dies, els infants van anar descobrint la vida d’aquest sant, una vida
al servei dels nens i nenes, i també van conèixer la comunitat que ell va fundar, la
Comunitat de l’Oratori. Les Catecolònies van acabar el dia 11 amb una eucaristia
amb les famílies.

CELEBRACIÓ AL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU
DE LORD
El dia 11 de juliol el santuari de la Mare de Déu de Lord -Sant Llorenç de
Morunys- va viure una emotiva celebració durant la missa del matí, celebrant el
següent:
- Els 50 anys de l’arribada del P. Salvador Jordana (acs) al santuari de Lord:
Era l’any 1971 quan el P. Jordana, monjo cistercenc, provinent de Poblet
arribava al santuari de Lord començant totes les obres i actuacions que calien.
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- Els vots perpetus del pare Joan Durban: Arran de la declaració de membres de l’Associació Pública de Fidels Comunitat de Lord que hi ha hagut
recentment, el P. Joan Durban va fer els vots perpetus en aquesta missa.
- Els ministeris de lector i acòlit al seminarista Cesc Domènech: El Cesc ja
va rebre l’admissió a ordes el dia 12 de juny de 2020.
- La solemne eucaristia fou presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Xavier Novell.
Unes 200 persones van assistir-hi i unes 120 van quedar-se al dinar posterior,
amb totes les mesures de prevenció.

EXERCICIS ESPIRITUALS PER A LAICS I CAPELLANS
Del 13 al 17 de juliol, un grup de sacerdots i laics, de diferents indrets de la
diòcesi, van participar, al Seminari de Solsona, en la tradicional tanda dels Exercicis
Espirituals diocesans.
Sota el títol de “Coneixem internament el Senyor”, Mn. Marc Majà els
acompanyà en el guiatge d’aquest camí de coneixement del Senyor. Ho feu en
substitució del predicador anunciat, el bisbe Toni Vadell que, per motius de malaltia,
no els pogué portar a terme.
Mn. Marc Majà els ajudà a aprofundir en la temàtica seguint el fil d’allò
que escrigué sant Ignasi en el llibre dels exercicis ignasians. Unes meditacions
molt profundes que permeteren al grup endinsar-se en el gran misteri de la fe, tot
ajudant-los a revisar el seu ser deixeble missioner.

RUTA D’ESTIU D’ADOLESCENTS
La Delegació de Joventut va tornar a posar en marxa la pastoral d’adolescents,
joves d’entre 14 i 17 anys. Així, el dia 21 de juliol una colla de 16 joves amb diferents monitors va començar la seva aventura, per la Ruta del Cister fins a Cervera.
El grup de monitors estava encapçalat pel delegat de Joventut, Miquel Ventura, i
el consiliari, Mn. Marc Majà.
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Durant la ruta, que va durar 5 dies, va haver-hi moments de catequesi que
tenien com a intenció presentar la vocació cristiana. Juntament amb aquests moments, van fer un petit teatre que va ajudar els adolescents a poder entendre millor
què significa seguir Jesús.
Des de Poblet, van passar pel santuari de la Mare de Déu del Tallat, el
monestir de Vallbona de les Monges, Guimerà i finalment van arribar a Cervera. A
més de la celebració diària de l’eucaristia, hi hagué adoració al Santíssim als peus
de la Mare de Déu de la Bovera, a Guimerà.

FESTA DE SANT RAMON NONAT
El dia 31 d’agost, festivitat de Sant Ramon Nonat, els seminaristes del bisbat,
acompanyats del seu rector, Mn. Marc Majà, van participar en l’eucaristia al santuari
de Sant Ramon, on resideix la comunitat de pares mercedaris.

FESTA MAJOR DE SOLSONA
Els dies 8 i 9 de setembre va tenir lloc la Festa Major de Solsona amb honor
a la Mare de Déu del Claustre. El dia 8, festa del naixement de la Mare de Déu,
l’eucaristia fou presidida pel Sr. Bisbe Romà Casanova –vegeu l’homilia a l’apartat
de documents episcopals–. L’endemà dia 8 la missa fou presidida pel rector, Mn.
Lluís Ruiz.

CONVIVÈNCIES D’INICI DE CURS DE
LA DELEGACIÓ DE JOVENTUT
Els dies 17 i 18 de setembre, més d’una vintena de joves es van trobar al
santuari de Sant Ramon, en el primer Route to God, en un format diferent: passar
temps plegats per resar i per compartir. Després d’un inici de curs una mica complicat al nostre bisbat, els joves es van retrobar per posar en marxa el curs: per
compartir, pregar, riure i plorar. “Tornar a començar” és el nom que van escollir
per a les convivències.
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En arribar, el divendres, van començar amb la missa, el sopar i una estona
llarga de vetlla al Santíssim i confessions. El dissabte fou un dia distès, per descansar
i per escoltar una xerrada sobre “La síndrome de la segona part: totes les segones
parts són dolentes?” a càrrec de Mn. Marc Majà, consiliari de la delegació. El seu
discurs va girar entorn del Sínode dels Bisbes que ha convocat el papa Francesc, que
començarà a l’octubre. En acabar la xerrada va haver-hi una estona per compartir
en grups petits les impressions. Després de dinar alguns van resar el rosari, altres
van fer alguns jocs i el dia va acabar amb la celebració de l’eucaristia.

TROBADA DE L’HOSPITALITAT DE LOURDES
El diumenge dia 26 de setembre, a la tarda, es van reunir, a la catedral de
Solsona, molts dels qui pelegrinen al santuari de la Mare de Déu de Lourdes a França
cada any. Els van acompanyar, a més, alguns amics de l’Hospitalitat del bisbat de
Vic amb qui treballen molt units.
Degut a la Covid-19, els últims dos anys no han pogut pelegrinar-hi i, a més,
han perdut molts membres que a causa de la pandèmia foren traspassats. En el seu
record, amb el compromís de tots els qui comparteixen aquest projecte i per ajudarse a avançar a partir d’ara, van celebrar l’eucaristia presidida per l’administrador
apostòlic de Solsona, el bisbe Romà Casanova.
Seguidament hi va haver el res del rosari pels claustres de la catedral i una
presentació a càrrec de la Sra. Clara Carbonell sobre l’acompanyament al final de
la vida. El tema responia al recent document presentat per la Tarraconense arran de
la clarificació entre eutanàsia i sedació, cures pal·liatives, testament vital…
Va ser un nombrós i bonic retrobament que a tots va fer bé i va disposar de
nou a servir els més estimats de Jesucrist, els malalts i les seves famílies.
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CONFIRMACIONS
Mons. Romà Casanova, administrador apostòlic del bisbat, ha administrat
el sagrament de la confirmació a les següents parròquies:
El dia 4 de setembre a la parròquia de la Sagrada Família de Navàs.
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MN. RAMON FLORENSA I GAYA
El dia 5 de juliol va morir Mn. Ramon Florensa i Gaya als 88 anys. Mn.
Ramon residia des de feia anys a l’Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona.
Mn. Ramon Florensa va néixer el dia 21 de febrer de 1933 a Vilanova de
Bellpuig. Va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari de Solsona i va ser ordenat
prevere el dia 20 de juliol de 1958.
Va servir pastoralment les parròquies de Bellpuig, Súria, el Talladell, Castellfollit, Torà, Ivorra, Lloberola, Castelladral, Coaner, Torroella i les colònies de
Palà i Valls.
Durant aquests anys, concretament el 1963, se’n va anar a Amèrica de missioner, per 5 anys. També fou membre de la Comissió d’Art Sacre i Documentació.
Va residir durant uns anys al Seminari de Solsona i ara des de feia temps a
l’Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona.
Preguem per la seva ànima i donem gràcies pel seu ministeri presbiteral.
Que el senyor el tingui a la glòria! Descansi en pau.
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