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«Jo soc el Déu del teu pare, Déu d’Abraham, Déu d’Isaac, Déu de Jacob»
Diumenge III de Quaresma / Cicle C
Lectura del llibre de l’Èxode
En aquells dies, Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, sacerdot madianita. Tot guiant el seu ramat desert enllà,
arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu. L’àngel del Senyor se
li aparegué en una flama enmig de la bardissa. Va mirar, i
s’adonà que la bardissa cremava però no es consumia. Moisès es va dir: «Deixa’m anar a veure aquesta visió extraordinària: què ho fa que no es cremi la bardissa.» El Senyor veié
que s’acostava per mirar. Llavors Déu el cridà de la bardissa
estant: «Moisès, Moisès.» Ell respongué: «Aquí em teniu.»
Déu li digué: «No t’acostis aquí. Descalça’t, que el lloc on ets
és terra sagrada.» I afegí: «Jo sóc el Déu del teu pare, Déu
d’Abraham, Déu d’Isaac, Déu de Jacob.» Moisès es cobrí la
cara, perquè no gosava mirar Déu.
Llavors el Senyor li digué: «He vist les penes del meu poble al
país d’Egipte i he sentit el clam que li arrenquen els seus explotadors. Conec els seus sofriments. Baixaré, doncs, a alliberar-lo del poder dels egipcis i a fer-lo pujar d’aquell país
cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel.»
Moisès digué a Déu: «Quan aniré a trobar els israelites i els
diré: “El Déu dels vostres pares m’envia a vosaltres”, si ells
em pregunten quin és el seu nom, què he de respondre?»
Déu li contestà: «Jo sóc el qui sóc.» I afegí: «Respon així als
israelites: “Jo-sóc m’envia a vosaltres”.» Déu digué encara a
Moisès: «Digues això als israelites: “Jahvè (el qui és), el Déu
dels vostres pares, Déu d’Abraham, Déu D’Isaac, Déu de Jacob, m’envia a vosaltres.”
»Aquest serà el meu nom per sempre, amb aquest nom em
tindran present totes les generacions.»
(3,1-8a.10.13-15)
Salm responsorial
El Senyor és compassiu i benigne.
[102]
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de
Corint
Germans, viviu sempre contents en el Senyor; ho repeteixo,
viviu contents. Que tothom us conegui com a gent de bon
tracte. El Senyor és a prop. No us inquieteu per res. A cada
ocasió acudiu a la pregària i a la súplica, i presenteu a Déu
les vostres peticions amb acció de gràcies. Així, la pau de
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Déu, que sobrepassa el que podem entendre, guardarà els
vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist.
(10,1-6.10-12)
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
Per aquell temps, alguns dels qui eren presents contaren a
Jesús el cas d’uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang
d’ells amb la de les víctimes que oferien en sacrifici. Jesús
els respongué: «Us penseu que aquells galileus van ser malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els altres
galileus? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquells divuit homes que van morir quan els caigué a sobre la torre de Siloè, us penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro
que no: si no us convertiu, tots acabareu igual.»
I els digué aquesta paràbola: «Un home que tenia una figuera a la vinya, anà a cercar-hi fruit i no n’hi trobà. En veure
això, digué al vinyater: “Mira, fa tres anys que vinc a cercar
fruit a aquesta figuera i no n’hi trobo. Talla-la d’una vegada.
Per què la tinc, si no fa més que ocupar-me la terra?” Ell li
contestà: “Senyor, deixeu-la encara aquest any. Cavaré la
terra i la femaré, a veure si fa fruit d’ara endavant; si no, ja la
podreu tallar”.»
(13,1-9)

«Si ells em
pregunten quin és
el seu nom, què he
de respondre?»
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Agenda

Conversió vs. paciència

Lit. hores: Setmana III

Carles Riera i Fonts, pvre.
La demanda de conversió i la paciència de Déu són els principals aspectes dels
dos relats de l’evangeli d’avui.
La conversió ha de ser una actitud connatural en tot cristià, una perseverant
manera de procedir al llarg de la vida, no pas un fet aïllat, esporàdic o ocasional.
Aquest emmenar-nos a creure compta, això sí, amb el comportament de Qui plàcidament espera la nostra conversió.
Ara bé, no ens podem atardar fent el ronsa, perquè els desastres i les calamitats
venen a cop sobte i tot pot canviar en un obrir i tancar d’ulls.
No hi ha relació de causa-efecte entre pecat i adversitat, entre culpa i catàstrofe. Aquells galileus que havien anat a la Ciutat Santa a oferir sacrificis al temple
—en temps de Pilat, governador romà de Judea— i aquells altres divuit dissortats
que sucumbiren quan es desplomà la torre de Siloè, no eren pas més culpables
que els altres habitants de Jerusalem —diu Jesús. Sí que hi ha una vinculant relació reparadora entre el nostre pecat i la misericòrdia divina.
Convertir-se és anar creixent en bondat cada dia que passa i, alhora, anar-se
desentenent del mal que ens condiciona. La recerca de Déu ens duu a descobrir,
més que no pas qui és ell, qui som nosaltres.
Com el vinyater de la paràbola, convé treballar els fruits de la terra, obrar el
nostre interior —fertilitzar el cor—, conrear l’amistat amb la natura i descobrir,
en els altres, l’amor benigne i entranyable del nostre Déu.

22 dimarts
—Sant Zacaries, papa
Dn 3,25.34-43/Salm 24/Mt 18,2135
23 dimecres
—Sant Josep Oriol, prev.
—Sant Toribi de Mogrovejo, prev.
Dt 4,1.5-9/Salm 147/Mt 5,17-19
24 dijous
—Sant Òscar Romero, bisbe
—Sant Cebrià de Tarragona, bisbe
Jr 7,23-28/Salm 94/ Lc 11,14-23
25 divendres
L’Anunciació de la Benaurada Verge
Maria i l’Encarnació del Senyor
Jornada Mundial per la vida
No és dia d’abstinència
Is 7,10-14;8,10/Salm 39/He 10,410/Lc 1,26-38

La imatge

La urgència de la conversió penitencial, una crida constant que porta a
tornar a Déu per tenir vida i escapar-se d‘un mal fracàs, i no ser com
una figuera improductiva. Comptem d‘antuvi amb la misericòrdia divina, sempre a punt per a recomençar i oferir un nou espai.
Cal tornar a la il·lusió primera, com la
parella que retroba l’amor primer. Des
de Déu tenim assegurat l’acolliment.
Paràbola de la figuera estèril (1748).
Monestir d’Aldersbach
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21 dilluns
—Santa Fabiola, matrona romana
El traspàs de Sant Benet
2R 5,1-15a/Salm 41/Lc 4,24-30

26 dissabte
—Sant Brauli de Saragossa, bisbe
Os 6,1-6/Salm 50/Lc 18,9-14
27 diumenge IIII de Quaresma “laetare” / Cicle C
Js 5,9a.10-12/Salm 33/2C 5,17-21/
Lc 15,1-3.11-32
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Solemne inici de ministeri episcopal del
bisbe Francesc com a bisbe de Solsona
Redacció / Fotos: Lluís Closa

El dissabte dia 12 de març va tenir lloc
la missa d’inici de ministeri episcopal
de Mons. Francesc Conesa i Ferrer com
a bisbe de Solsona. Amb la catedral ben
plena de fidels solsonins i també vinguts
de fora del bisbat, a ¾ de 12 va començar l’acte de recepció del nou bisbe.
El bisbe Francesc Conesa, acompanyat
del nunci apostòlic, Mons. Bernardito C. Auza; l’arquebisbe metropolità
de Tarragona, Mons. Joan Planellas;
el cardenal-arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, i l’administrador apostòlic de Solsona, Mons.
Romà Casanova, va entrar per la porta
principal de la catedral.
Allí va ser rebut pel degà del capítol catedral, Mn. Lluís Grifell, acompanyat de
tots els canonges. El bisbe Francesc va
besar la veracreu i tot seguit amb l’aspersori es va aspergir a ell mateix i després els presents. El nunci el va presentar a l’assemblea convocada.
Fulldiocesà

Llavors, pel passadís central es va dirigir
a la capella del Santíssim, on va pregar
uns moments en silenci. Després anà
cap a la sagristia a revestir-se.
A les dotze en punt va començar la processó amb el cant d’entrada «L’Esperit
del Senyor reposa sobre meu» i una
representació de vint-i-quatre bisbes —
entre el nunci, el cardenal, arquebisbes,
bisbes, auxiliars i emèrits—, l’abat de
Montserrat i el de Poblet; diaques, més
d’un centenar de preveres —entre els del
bisbat i els vinguts de fora—, acòlits...
El nunci va presidir els primers moments de la celebració, en què va saludar el poble fidel. Després l’administrador apostòlic, Romà Casanova,
va pronunciar unes paraules.
Estant tots asseguts, el nunci va demanar que es presentessin les Lletres
Apostòliques —la butlla pontificia en
què el Sant Pare nomena el bisbe de Sol-

sona—. Aquesta butlla va ser mostrada
als membres del Col·legi de Consultors
i tot seguit va ser llegida per un prevere.
Acabat es va donar gràcies a Déu mitjançant un cant i el nunci passà el bàcul al
bisbe Francesc Conesa, que en aquests
moments es convertí ja en bisbe de Solsona. Un fort i llarguíssim aplaudiment
amb el públic dempeus omplí d’emoció
la catedral solsonina. Llavors una repre-

«Com el
Pare m'ha
enviat, així
us envio
jo.»
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sentació del poble fidel —preveres i laics—
van passar d’un a un a saludar el nou
bisbe, signe de reverència i obediència.
La celebració eucarística va continuar com una missa normal; això sí, amb
molta solemnitat.
Els cants anaren a càrrec de l’Orfeó Nova
Solsona i la Capella de Música de la Mare
de Déu del Claustre. A l’orgue, Mons. Valentí Miserachs. Per finalitzar, el bisbe
Francesc es dirigí a la capella del Claustre, on, tot venerant la Mare de Déu, es
va cantar l’Himne de la Coronació.
Cal destacar la presència d’algunes
autoritats civils, com ara l’alcaldessa
de Solsona i tot el consistori municipal, alguns presidents de Consells Comarcals, la delegada del Govern de la
Generalitat a la Catalunya Central i la
directora d’Afers Religiosos de la Generalitat, entre altres.
En acabar tota la celebració, el senyor
bisbe, acompanyat dels altres bisbes i
autoritats civils, es va adreçar a la plaça
Major de Solsona, on l’Àliga de la ciutat va ballar en honor seu. Tot seguit va
poder saludar les persones que s’hi van
acostar; entre ells, gent vinguda de Menorca i d’Elx.
Tota la celebració va ser retransmesa per
Trece Tv i també pel canal YouTube del
bisbat de Solsona.
Publiquem alguns fragments de l’homilia del bisbe:
«Desitjaria que la missió ocupés el
centre de la vida de la nostra Església.
M'agradaria que fos realitat la transformació missionera de què parla el papa
Francesc, que tot en la nostra Església
estigués al servei de la missió. Perquè
són molts els homes i dones que no han
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rebut la llum de l'Evangeli, que el seus
cors no han estat tocats per la gràcia ni
transformats per la fe en Jesús. A ells
els devem una paraula, per a ells hem
de proposar la fe en Jesucrist sense cansar-nos i sense por, amb tota delicadesa
i respecte, com a clau per a la seva vida i
com a font de vida per al món.»
«Per a dur a terme aquesta missió necessito l’ajuda de tots vosaltres. Compto amb els sacerdots per a treballar
junts formant un sol presbiteri. També
compto amb els diaques permanents,
que serveixen aquesta Església des de
la seva vocació particular. M'alegra
comptar amb un bon nombre de seminaristes que es preparen per a ser
pastors d'aquesta Església. També els
consagrats, en la diversitat de dons i
carismes, aporten una gran riquesa a la
nostra Església, i tants laics que, ja sigui
amb un treball tècnic, apostòlic o amb
el seu servei voluntari, sumen molt a
aquesta Església diocesana. Avui especialment cal la implicació dels laics, de
les famílies, els joves i de cada cristià.»

«Perquè la missió sigui forta, ha de créixer la comunió entre nosaltres. Tots
formem un sol cos i tenim un sol Senyor.
Sant Pau es meravellava de la diversitat
de dons, carismes i funcions que l'Esperit
havia sembrat en l'Església. També avui
l'Esperit continua suscitant vocacions
diverses per a viure i treballar en l'Església. També avui podem repetir: “Hi ha
diversitat de ministeris, però un mateix
Senyor.” Cadascú des de la seva pròpia
vocació i missió pot contribuir al creixement del cos de Crist que és l'Església.»
«Em poso al vostre servei per a dur a terme aquesta missió. Desitjo que trobeu en
la meva persona un servidor de la comunió entre nosaltres i un impulsor de la
missió d'anunciar Jesucrist. Com a bisbe
he rebut l'encàrrec d'animar la vostra fe
i d’ajudar-vos a créixer com a testimonis
de l'Evangeli. Com a cristià vull caminar
amb vosaltres, viure la meva fe en Jesús
amb vosaltres, aprenent junts a seguir
Jesús i a viure l'Evangeli.»
(Homilia sencera a la web del bisbat)
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El camí de Sant Ignasi recorda la nostra
condició de pelegrins
Pere Oliva i March, prev.

El pelegrinatge és un instrument de
conversió, òptim per a la transformació interior. Aprofitem-nos d’aquest
camí, que ens invita. I concretament
el camí ignasià va de Loiola a Manresa,
passant per La Rioja, Tudela, Montserrat, arribant-se també fins a Barcelona.
Uns set-cents quilòmetres.
El pelegrinatge és fonamental en la
vida de sant Ignasi. De fet, la seva vida
és un constant pelegrinatge. El pelegrí
requereix dos elements bàsics: un lloc
sant i un temps sant. Així passa d’allò
que és profà al que és sagrat, a través
d’un camí que esdevé una eina pedagògica, concretada en proves i exercicis
als quals se sotmet el caminant.
Sortir de la vida rutinària i fer-nos disponibles per a respondre a la crida de
la conversió va íntimament relacionat
amb la imatge del camí. Sortir així d’una
vida que ens atrapa per a anar a fer camí,
implica sempre disposar-se per al canvi.
Fulldiocesà

Som conscients que Déu està en el
camí? I que fent amb ell el canvi anirem
sempre a una vida millor? Cal tenir present aquesta presència del Senyor en el
nostre camí. Hi ha moltes referències
bíbliques que ho testimonien.

· La confiança en la providència. Cal
anar lleugers d’equipatge. Allò que en
la vida ordinària sembla imprescindible, aquí pot esdevenir un obstacle
per a caminar. L’acció de buidar i buidar-nos també és fonamental.

Què suscita en la persona creient el
pelegrinatge?
· Un canvi de ritme. Sortir de la vida
ordinària per a entrar en uns hàbits
nous marcats pel camí. S’assembla a
la rutina monàstica...
· La vivència de la fraternitat. Es troben companys de camí. Ens donen
força en la debilitat i podem trobar-hi
bons consells de saviesa.
· La possibilitat de viure el moment
present. L’ara i aquí són fonamentals. I,
així, trobar Déu en el moment present.
· La religiositat popular (santuaris,
pedrons, ermites, referències marianes...) ens fa descobrir la connexió
amb la presència de Déu, Maria i els
sants que ens acompanyen.

Sant Ignasi va veure que era necessari
un mes de pelegrinatge amb la motxilla buida. Qui camina sempre amb la
motxilla plena no arribarà a la meta.
Quines càrregues porto a l’esquena?
Confio en la providència de Déu?
Fem aquest camí de sedentaris a nòmades; com Jesús que anava pels sembrats
(Mt 12,1) o feia camí cap a Jerusalem i
passava per viles i pobles. La vida de Jesús, el nostre Mestre, és un camí constant.
Aquestes són notes de la xerrada que
el P. Josep Lluís Iriberri va fer el passat mes de febrer a preveres i diaques
i que tingué lloc al Seminari de Vic i a
la Cova de Manresa.
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Celebracions de la canonització de
sant Ignasi a Roma i a Barcelona
El papa Francesc va assistir a una eucaristia el dissabte 12 de març, a l'església del Gesù de Roma, presidida pel
prepòsit General de la Companyia de
Jesús, el P. Arturo Sosa Abascal, en
ocasió del 400è aniversari de la canonització de sant Ignasi de Loiola i sant
Francesc Xavier, els quals van ser proclamats sants el 12 de març de 1622 al
costat de Teresa de Jesús, Isidre Llaurador i Felip Neri.
El mateix dia unes 2.500 persones
van compartir una celebració emotiva, viscuda i compromesa amb el
mateix motiu a la Sagrada Família de
Barcelona. L’eucaristia fou presidida
per l’arquebisbe de Barcelona, cardenal Joan Josep Omella, i concelebrada
per diversos sacerdots, entre ells els
superiors de diverses congregacions
religioses, així com religiosos jesuïtes.
L’emoció la hi posà sobretot el cor participatiu, dirigit pel delegat dels jesu-

ïtes a Catalunya, el P. Enric Puiggròs,
i format per 500 cantaires voluntaris,
als quals s’afegiren un centenar de
veus, del cor de joves.
Justament aquesta experiència va centrar l’homilia del P. Josep M. Rambla,
jesuïta, que va recordar com a Ignasi,
vora el riu Cardener, a Manresa, el va
envair una «gran claredat» que li fa
veure totes les coses noves. Una nova
mirada d’Ignasi al món de la qual el P.
Rambla va destacar quatre aspectes
que ens interpel·len amb força avui.
És una mirada lúcida, que ens convida
a veure les coses tal com són, en tota
la seva complexitat i sense modificar
polir o retallar allò que ens fa por. És
crítica, i projecta un esguard crític a
les coses. És alliberadora, i el porta a
sortir cap al món: «Ignasi estaria en
primera fila de la recerca de respostes
humanitàries i pastorals a la pandèmia
o a la guerra.» Finalment, és una mirada en el Crist, ja que «el Crist pobre
i humil de l’Evangeli va ser la clau i el
fonament de les decisions d’Ignasi», va
destacar Josep M. Rambla.

Tagle,
a Barcelona
El cardenal Luis Antonio Tagle,
prefecte de la Congregació per a
l’Evangelització dels Pobles, president de Caritas Internationalis
i arquebisbe emèrit de Manila
(Filipines), va pronunciar el 5 de
març la conferència «Acollir i
acompanyar en un món canviant» a Barcelona, a l’Auditori Fòrum CCIB, en què van participar
prop d’un miler de persones.
El cardenal va parlar de les noves
generacions, que, segons va
explicar, estan desenvolupant
un «sentiment d’autosuficiència»
i, a conseqüència de les xarxes
socials, estan caient en l’individualisme i la despreocupació pels
altres. Tanmateix, va presentar
aquest escenari amb una mirada
positiva, veient-ho com una oportunitat per a acollir i acompanyar
encara més uns joves que cada
vegada se senten més sols.

Jornada d’Animadors de Joves
a Manresa
El Secretariat Interdiocesà de
Joventut (SIJ) ha organitzat per al
dia 26 de març la Jornada d’Animadors de Catalunya, de 10 del
matí a 6 de la tarda a la Cova de
Sant Ignasi de Manresa. El lema
és «Aixeca’t per veure des del
Crist».
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Glossa

Al servei de l'anunci de l'Evangeli
Francesc Conesa, bisbe de Solsona

Estimats diocesans,
El papa sant Pau VI la va encertar quan va dir que «evangelitzar constitueix la felicitat i vocació pròpia de l'Església, la seva identitat més profunda. Ella existeix per a
evangelitzar» (EN 14). El goig més gran que experimenta
una comunitat s’esdevé quan tota ella s'implica en l'anunci de l'Evangeli. L'Església és un misteri de comunió dels
homes amb el Déu Trinitat, que és origen de la comunió
entre nosaltres. L’evangelització és signe de la vitalitat
d’una Església. Quan hi ha riquesa de vida cristiana, la comunitat desborda vida i la fa arribar als altres, transmetent-los la pròpia experiència de viure en comunió amb
la Trinitat. Per això, el papa Francesc diu que l'Església
ha de ser més missionera, posar-se en actitud de sortida
i convidar tothom a viure l'amistat amb Jesús: «És vital
que avui l'Església surti a anunciar l'Evangeli a tothom, a
tots els llocs, en totes les ocasions, sense demores, sense
fàstic i sense por» (EG 23).
Aquesta actitud de sortir, anunciar i evangelitzar no suposa pas una pèrdua de vida de la comunitat. Al contrari,
una comunitat s'ofega quan es tanca en si mateixa, quan
està còmoda amb allò que sempre ha fet i no sent el desig d'arribar a moltes persones per fer-los partícips de la
llum i l’alegria que ha trobat en Jesucrist. La missió oxigena l’Església i renova la vida de les nostres comunitats.
La comunió és sempre missionera, condueix a la missió i,
alhora, la missió és per a la comunió (cf. ChL 32).
La nostra Església de Solsona existeix per a això. Si hi ha
un bisbat i disposem d'uns instruments (cúria, parròquies, col·legis, etc.) és per a complir «la tasca dolça i confortadora d'evangelitzar» (EN 75). Per això, tots els projectes i les accions de la nostra diòcesi han d'estar al servei

d'aquest anunci. Això és el que el papa Francesc anomena
«transformació missionera de l'Església» (EG 1). Es tracta de posar la missió al centre de la vida de les nostres
comunitats. Mai no hauríem de perdre de vista que tot
en l'Església —les persones, però també les institucions,
els béns que posseeix, les estructures— té com a finalitat
ajudar a transmetre el goig de creure en Jesucrist.
He d'afegir una cosa molt important, que tampoc no hem
d'oblidar: que l'evangelització no és obra nostra. Nosaltres som només uns pobres instruments, uns humils treballadors de la vinya. El veritable protagonista de l’evangelització és l´Esperit Sant. A les nostres mans no hi ha
el poder d’atorgar el do de la fe a ningú, ni convertir el
cor d'una persona. Tot això és obra de Déu, que actua en
els cors dels homes per mitjà del seu Esperit. L'únic que
nosaltres podem fer és posar a la disposició dels altres
les nostres pobres vides, treballar sense descans i resar
perquè en moltes persones s'encengui la llum de la fe.
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