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«Durant quaranta dies l’Esperit el conduïa pel desert, i era temptat pel diable»
Diumenge I de Quaresma / Cicle C
Lectura del llibre del Deuteronomi
Moisès digué al poble: «El sacerdot rebrà de les teves mans
la cistella on portes les primícies dels fruits de la terra, i la
deixarà davant l’altar del Senyor, el teu Déu. Després, a la
presència del Senyor, el teu Déu, declararàs: “El meu pare
era un arameu errant que baixà amb poca gent a l’Egipte
per viure-hi com a foraster. Allà es convertiren en un gran
poble, fort i nombrós. Els egipcis ens maltractaren, ens oprimiren i ens imposaren una feina dura. Llavors vam cridar al
Senyor, Déu dels nostres pares, i ell escoltà el nostre clam i
tingué en compte la nostra opressió i el nostre treball forçat.
El Senyor ens va fer sortir d’Egipte amb mà forta i amb braç
poderós, enmig de senyals, de prodigis i d’un gran pànic, ens
va introduir en aquest lloc i ens va donar aquest país que regalima llet i mel. Per això he portat aquestes primícies dels
fruits de la terra que vós, Senyor, m’heu donat.”
»Després deixa aquells fruits davant el Senyor, el teu Déu,
i adora’l.»
(26,4-10)
Salm responsorial
Estigueu vora meu en els perills, Senyor.
[90]
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Què diu l’Escriptura, germans? «Tens la paraula molt a prop
teu; la tens als llavis i al cor.» Aquesta «paraula» és la fe que
proclamem: si amb els «llavis» reconeixes que Jesús és el
Senyor i creus de «cor» que Déu l’ha ressuscitat d’entre els
morts, seràs salvat, perquè la fe que ens fa justos la portem
al cor, i la professió de fe que ens duu a la salvació la tenim
als llavis. Diu l’Escriptura: «Cap dels qui creuen en ell no
serà defraudat.» Aquí no hi ha cap diferència entre jueus i
no jueus: uns i altres tenen el mateix Senyor, que enriqueix
tots els qui l’invoquen, perquè «tothom qui invocarà el nom
del Senyor serà salvat».
(10,8-13)
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús, ple de l’Esperit Sant, se’n tornà del Jordà, i durant quaranta dies l’Esperit el conduïa pel desert, i era
temptat pel diable. Durant aquells dies no menjava res i a la fi
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quedà extenuat de fam. El diable li digué: «Si ets Fill de Déu,
digues a aquesta pedra que es torni pa.» Jesús li va respondre:
«Diu l’Escriptura que l’home no viu només de pa.» Després el
diable se l’endugué amunt, li ensenyà en un instant tots els
reialmes de la terra i li digué: «Et puc donar tot aquest poder
i la glòria d’aquests reialmes; tot m’ha estat confiat a mi, i ho
dono a qui jo vull; adora’m i tot serà teu.» Jesús li respongué:
«L’Escriptura diu: “Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell
tot sol.”» Després el conduí a Jerusalem, el deixà dalt la cornisa del temple i li digué: «Si ets Fill de Déu, tira’t daltabaix des
d’aquí; l’Escriptura diu que “ha donat ordre als seus àngels de
guardar-te” i que “et duran a les palmes de les mans, perquè
els teus peus no ensopeguin amb les pedres”.» Jesús li respongué: «Diu l’Escriptura: “No temptis el Senyor, el teu Déu.”»
Esgotades les diverses temptacions, el diable s’allunyà
d’ell, esperant que arribés l’oportunitat.
(4,1-13)

«Esgotades
les diverses
temptacions, el
diable s'allunyà
d'ell, esperant
que arribés
l'oportunitat»
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Agenda

Les temptacions

Lit. hores: Setmana I

Carles Riera i Fonts, pvre.
Les temptacions ens fan créixer en fidelitat i compromís, ens ensenyen a ser
humils i fan que estiguem més vigilants.
El temps quaresmal —travessia cap a la Pasqua— és propici per a descobrir la realitat transcendent en què vivim, un temps per a fer-nos conscients del misteri
que ens envolta. Segons els filòsofs, la gran pregunta, la més difícil de respondre, és aquesta: «Per què existeix quelcom i no, més aviat, el no-res?» El canonge Carles Cardó parlava de «la nit transparent», la que ens mostra un besllum
del designi benvolent de Déu.
El bé i el mal rivalitzen sempre a prop nostre. Allotjada dintre cada persona hi
ha la lluita, la tensió entre fer segons la recta voluntat o bé deixar-se portar per
l’instint. Jesús —autorevelació divina— ens ensenya a superar les temptacions.
Si ell no hagués estat seduït pel mal, nosaltres ho faríem servir com a excusa:
«Ell rai que...», diríem. Però, no. En el parenostre demanem: «... no permeteu que
nosaltres caiguem en la temptació ...»
Els tres paranys que Jesús esquiva apunten, el primer, a l’ús innecessari del poder sobrenatural (convertir una pedra en pa); el segon, a l’ambició o cobejança
(posseir tots els regnes de la terra), i el tercer, a la presumpció, vanaglòria o
confiança temerària (llançar-se daltabaix des de la cornisa del temple).
Les temptacions de l’home Jesús al desert fan pensar en la d’Adam al paradís, si bé,
en comptes de sucumbir-hi, el nou Adam en surt airós, obedient a la voluntat divina.
Tota prova és camí de perfecció: «Recorda’t de mantenir la serenitat en els moments adversos», deia el poeta romà Horaci.

La imatge

En la discussió amb el Maligne les
respostes de Jesús no li asseguren
pas una vida planera; a la dreta hi ha
el diable amb tots els recursos, àdhuc
els que manlleva als textos bíblics,
per tal de desviar-lo de la missió que
el Pare li havia confiat.
A l’inici del temps quaresmal repassem què ens sol dir el diable i fem el
propòsit de mantenir-nos en la voluntat del Pare, com Jesús.
Les temptacions de Jesús (s. XII). Monestir
de Santa Maria de l’Estany

6 de març del 2022

7 dilluns
—Stes. Perpètua i Felicitat, mrs.
Lv 19,1-2.11-18 / Salm 18 /
Mt 25,31-46
8 dimarts
—Sant Joan de Déu, fund.
Is 55,10-11/Salm 33/Mt 6,7-15
9 dimecres
—Santa Francesca Romana, vídua
—Sant Pacià, bisbe de Barcelona
—Sant Gregori Nisè, bisbe
Jn 3,1-10/Salm 50/ Lc 11,29-32
10 dijous
—Sant Simplici, papa
Est 14,1.3-5.12-14/Salm 137/Mt
7,7-12
11 divendres
—Sant Eulogi de Còrdova
Dia d’abstinència
Ez 18,21-28/Salm 129/Mt 5,20-26
12 dissabte
—Sant Innocenci I, papa
—Sant Lluis Orione, prev. fund.
Dt 26,16-19/Salm 118/Mt 5,43-48
13 diumenge II de Quaresma / Cicle C
Aniversari de l’elecció del Papa
Francesc (2013)
Gn 15,5-12.17-18 / Salm 26 /
Fl 3,17-4,1 / Lc 9,28b-36
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Acte de comiat al bisbe
Romà Casanova

La Passió de
Cervera
www.lapassiodecervera.com

Redacció / Foto: Lluís Closa
El diumenge dia 20 de febrer, a la tarda, més d’un centenar de persones,
entre clergues i laics, es van trobar
en un acte d’agraïment al qui ha estat l’administrador apostòlic durant
aquests últims sis mesos, Mons. Romà
Casanova.
L’acte va començar a les cinc de la
tarda, a la catedral de Solsona, amb el
res de vespres. La pregària va ser molt
solemne, molt participada per tothom
i amb els cants corresponents. Tot seguit, el grup es va dirigir a la Sala dels
Sants Màrtirs del Palau Episcopal, on
va tenir lloc la segona part de l’acte.
En un espai ple de gom a gom es van
anar llegint uns textos que relacionaven la història de les diòcesis de Solsona i de Vic. Entremig de cada text,
una peça musical al piano, a càrrec de

Josep M. Tripiana, va solemnitzar la
trobada. Al final, Mn. Marc Majà, vicari general del bisbat, va llegir un text
d’agraïment al bisbe Romà destacant
algunes característiques de la seva
persona i del seu ministeri. Per acabar, se li feu entrega d’un obsequi: una
imatge de la Mare de Déu del Claustre.
El bisbe Romà va adreçar unes emotives paraules al públic assistent, fent
esment de la seva alegria per haver
compartit tants moments amb preveres i laics. L’acte va acabar a l’entrada
del palau compartint un berenar de
coca i xocolata.
Des de la diòcesi donem gràcies a
Déu per haver-nos concedit, durant
aquests mesos, un bon pastor enmig
de les dificultats.

La Passió de Cervera ja ha començat a treballar en l’organització dels assajos, de l’escenografia
i les diferents proves tècniques
que s’han de realitzar.
Aquesta temporada 2022, amb
un disseny del cartell renovat,
elaborat pels dissenyadors de
l’empresa La Gràfica de Lleida, el
Patronat de la Passió ha decidit
donar una visió diferent de la
imatge de Jesucrist. A l’hora de
triar la imatge del cartell es va
pensar en com arribar als joves
i captar la seva atenció. Ja que el
públic de més de quaranta anys ja
està acostumat a veure la figura
de Jesucrist mitjançant l’educació religiosa que han anat tenint
en els períodes infantils i juvenils i en la seva maduresa.
Aquesta temporada 2022 les
representacions de l’espectacle
es faran els dies 27 de març i 3, 9,
15, 24 i 30 d’abril. Les entrades ja
estan disponibles a la web de la
Passió de Cervera. Més informació també a la web del bisbat.
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Acompanyem el bisbe Francesc en el
seu inici de ministeri episcopal!
Redacció
– El dissabte dia 12, a tres quarts de dotze del migdia, el bisbe farà l’entrada a la catedral, acompanyat pel nunci apostòlic i serà rebut pel degà del capítol, que li oferirà besar la
veracreu. Llavors es dirigirà a la capella del Santíssim per
pregar uns moments en silenci.
– A les dotze començarà la processó i, un cop al presbiteri,
el bisbe Francesc presentarà les lletres apostòliques al Collegi de Consultors. Un cop feta la lectura, el nunci passarà
el bàcul al nou bisbe de Solsona, que ja presidirà tota la celebració.
– Un cop acabada la missa, cap a les dues, el prelat sortirà en
comitiva cap a la plaça Major, on l’Àliga de Solsona ballarà
en honor seu.
– Aquell mateix dia 12, a les sis de la tarda, el bisbe Francesc
Dissabte vinent, dia 12 de març, tal com hem anat anunciant, es desplaçarà a l’Ajuntament de Solsona per signar el llibre
tindrà lloc la missa d’inici de Mons. Francesc Conesa i Ferrer d’or de la ciutat (acte privat).
com a bisbe de Solsona. Us informem dels actes, al voltant
d’aquesta celebració, alguns públics i altres privats:
Recordem que només hi haurà llocs reservats per als bis– El divendres dia 11, a les sis de la tarda, hi haurà una roda
de premsa a la Sala dels Sants Màrtirs del Palau Episcopal
(oberta només als mitjans de comunicació).
– El mateix divendres, al vespre, al Seminari de Solsona i en
presència dels preveres residents, el bisbe Francesc farà la
professió de fe i el jurament (acte privat).

bes, els preveres, la família i algunes autoritats civils. Per
tant, recomanem de venir amb temps per a poder tenir lloc.
En aquests moments no hi ha restriccions d’aforament.
La catedral s’obrirà al públic una hora abans aproximadament. Per als qui no puguin desplaçar-s’hi, comuniquem
que la celebració serà retransmesa en directe per 13tv i
també pel canal Youtube del bisbat de Solsona.

Activitats de la Delegació de Joventut
Com l’any passat, s’ha organitzat de nou una trentena al patriarca sant Josep,
aquell que Déu trià perquè li fes de pare aquí a la terra. Es resa una trentena
perquè, segons la tradició, sant Josep va viure els trenta anys de vida oculta de
Jesús. Més d’una seixantena de joves, i no tan joves, formen el grup, resant sols,
en parella o en la petita comunitat on- line. L’Alba Masnou, que és l’encarregada
de les devocions i novenes a la delegació, va escriure una pregària final que demana pregar per les intencions dels altres membres del grup, demanar la gràcia
que cada un desitja i perseverar durant els trenta dies.
Per altra banda, més d’una trentena de joves que han participat en altres edicions del recés d’Efatà Solsona, s’han començat a reunir per preparar el tercer
recés, que tindrà lloc el cap de setmana del 6, 7 i 8 de maig. Efatà és un recés de
joves, organitzat per joves, un recés vivencial i testimonial.
6 de març del 2022
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Una escola com Déu mana!
Yolanda Albarran, delegada episcopal d’Ensenyament de Vic
llur recta doctrina i integritat de vida (CIC, núm. 803).
2) Si no és possible portar-los a un centre educatiu d’aquestes característiques, recordeu que teniu el
dret a triar l’ensenyament de la religió catòlica per als
vostres fills, ja sigui un centre públic, concertat o privat, des de P3 fins al Batxillerat. Si no s’està garantint
aquest dret que teniu, contacteu amb la nostra Delegació.
3) Per altra banda, assegureu-vos que els mestres i professors del centre que trieu, en l’exercici del seu ofici, col·laborin íntimament amb vosaltres, que us escolBenvolgudes famílies:
tin de grat i que siguin escoles en què es valorin molt les
Com bé sabeu, entre el 7 i el 21 de març està programa- reunions i les associacions de famílies (CIC, núm. 796).
da la preinscripció escolar per a Infantil (3-6 anys), Primària i ESO. En els nostres dies, triar escola per als nos- 4) Assegureu-vos que els professors de religió de l’escola
tres infants i joves no és fàcil, tenint en compte que, des excel·leixin per la rectitud doctrinal, el testimoniatge de
de les Administracions, no s’afavoreix la diversitat de vida cristiana i l’aptitud pedagògica (CIC, núm. 804). Si no disprojectes educatius i molt menys el seu finançament posen d’aquests docents, contacteu amb la nostra Delegació.
equitatiu. Tot seguit explicaré una sèrie de criteris que
us poden ajudar a discernir quina pot ser l’escola que 5) En tot cas, una vegada estiguin escolaritzats els vostres
més us pot ajudar en la vostra missió d’educar els fills: fills, cal que coopereu estretament amb els mestres de les
escoles. En definitiva, feu tot el possible perquè els vostres
1) Trieu escoles on es doni una educació catòlica (CIC, fills tinguin una escola com Déu mana!
núm. 798), és a dir, aquelles en què es treballa per a viure i transmetre la plenitud de la vida cristiana (CIC, (Més informació: delegacio-ensenyament@bisbatvic.com /
núm. 794) i que confien en docents que destaquin per ensenyament@bisbatsolsona.cat)

El catecumenat a l’interior de la comunitat parroquial
El propvinent dia 12 de març tindrà lloc el X Seminari d’Estudi sobre
el Catecumenat. La jornada portarà per títol: «El procés catecumenal
a l’interior de la comunitat parroquial» i es realitzarà al Seminari
Conciliar de Barcelona (C/ Diputació 231, 08007 - Barcelona).
Tindrà el següent horari: 10,45h - Res de l’hora menor. Paraules de
salutació de Mn. Joan Àguila, director del SIC. Testimonis de neòfits integrats en la comunitat parroquial. Reflexió a càrrec de Mn.
Felip-Juli Rodríguez Piñel, cap del Departament de Catecumenat
del SIC. Torn de preguntes. 13.00h - Informacions i cloenda.
La matrícula és gratuïta i els participants es poden inscriure en
el formulari que trobareu a la wel del Secretariat Interdiocesà de
Catequesi.
Fulldiocesà
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L’Església, davant la
guerra d’Ucraïna
Redacció

La Pel·lícula

Petra de San
José
Dirigida per Pablo Moreno

Enumerem algunes de les accions de
l’Església en aquest conflicte armat:
Vaticà
El papa Francesc va convocar una jornada de pregària i dejuni, coincidint
amb el Dimecres de Cendra, tancata
la nostra edició. En un gest sense precedents, el Pontífex va visitar l’ambaixada russa davant el Vaticà per
expressar la seva preocupació. També
ha estat en contacte amb l’arquebisbe
major de l’església catòlico-ucraïnesa.
En un missatge, el secretari d’estat
vaticà, Pietro Parolin, va assegurar (el
dia 24) que encara s’estava a temps de
negociar.
Càritas
Càritas Internacional preveu una catàstrofe humanitària a Ucraïna, i insta

a garantir la protecció i l'accés a l'ajuda humanitària. Càritas Espanyola ha
mobilitzat una partida de 25.000 euros
per donar suport a la resposta de Càritas Ucraïna a aquesta emergència.
AEN
La fundació pontifícia Ajuda a l'Església Necessitat (AEN) ha posat en marxa la campanya «Emergència Ucraïna:
comença la guerra, l'Església es queda» per enviar un milió d'euros d'ajuda d'emergència en suport a l'Església
a Ucraïna, davant l’avenç de la guerra
i l'augment de les necessitats al país.
Polònia
El president de l'episcopat polonès va
exhortar els seus compatriotes a tenir
«el cor obert i hospitalari per a rebre
els refugiats d'Ucraïna que vulguin
trobar refugi a Polonia.

Espanya, 2021.
Intèrprets: Marian Arahuetes
i Olga Mansilla.
Drama biográfic.
Pel·lícula biográfica de la beata
malaguenya Petra de San José
(1845-1906), nascuda a la Vall
d’Abdalajís i fundadora de les
Hermanas Madres de Desamparados y San José de la Montaña.
La història reflecteix la vida
d’aquesta dona, una noia jove que
trenca el seu compromís matrimonial quan comença a escoltar
una veu al seu interior. Aviat
s’adona que vol donar la seva
vida a Déu i als pobres. Finalment,
es converteix en Petra, amb una
intensa devoció a sant Josep. Tant
és així que sant Joan Pau II, en
beatificar-la l’any 1994, la va
anomenar «dona de cor de foc» i
«l’apòstol de sant Josep del segle
XIX». Va lluitar per la defensa i
la cura dels més necessitats, especialment d’ancians abandonats
i nens orfes.
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Glossa

Déu guia la seva Església
Romà Casanova, administrador apostòlic de Solsona

Han passat sis mesos i uns quants dies des que vam emprendre un camí junts. Fou el 23 d’agost en què, per manament del Sant Pare, iniciava el ministeri d’administrador apostòlic d’aquesta nostra Església de Solsona. I ara
ja som ben a prop de la data de l’inici del ministeri del nou
bisbe diocesà, Mons. Francesc Conesa Ferrer. Per això és
oportú que us expressi el meu agraïment pel vostre testimoniatge de maduresa cristiana i de confiança en el Senyor i en la seva Església que m’heu donat.
Us he de dir també que tot aquest temps que he estat amb
vosaltres, servint-vos des del ministeri episcopal, no ha estat gens ni mica carregós per a mi, perquè m’heu robat el cor.
Des del primer moment vaig experimentar l’acolliment i l’estima, amb el desig de continar caminant, malgrat tot el que
a dins nostre hi havia de perplexitat i dolor, barrejats amb
compassió i, al mateix temps, amb llàgrimes d’impotència. El
cor d’un bisbe ha de lluitar per ser transparència del cor del
qui és l’únic i veritable pastor de les ànimes, Jesús. I per això
en aquest cor no hi ha d’haver cap límit. Hi han de cabre tots
els qui el Senyor li encomana en el seu ministeri episcopal.
Aquesta ha estat la meva lluita, des de les limitacions i febleses que acompanyen el camí de la meva existència.
Agraeixo, doncs, a Déu tot aquest temps que us he servit,
perquè m’ha ajudat a eixamplar el meu cor i a posar-hi
tants i tants rostres d’aquesta preciosa Església de Solsona: sacerdots, diaques, religiosos, laics, seminaristes, en les
parròquies i institucions eclesials i en el món civil. Prego al
Senyor que el que ell ha fet en aquests mesos en els vostres
cors perduri i doni fruits de santedat i de missió.
Manllevo unes paraules del papa Benet XVI en la seva
darrera audiència, perquè penso que expressa el que
entre tots hem viscut des del 23 d’agost al 12 de març:
«Sempre vaig saber que en aquesta barca hi havia el Se-

nyor i sempre he sabut que la barca de l’Església no és
meva, no és nostra, sinó que és seva. I el Senyor no deixa
que s’enfonsi, és ell qui la condueix. I per això avui el meu
cor és ple d’agraïment a Déu, que mai no ha deixat que
manqui a tota l’Església, ni tampoc a mi, el seu consol, la
seva llum, el seu amor. Déu guia la seva Església, la sosté
sempre, també i sobretot en els moments difícils. Que en
el nostre cor, en el cor de cada un de nosaltres, hi hagi
sempre la joiosa certesa que el Senyor està sempre al
nostre costat, no ens abandona, és a prop de nosaltres i
ens cobreix amb el seu amor.»
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