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Visquem la
Setmana
Santa!
Avui, Diumenge de Rams, comença la
Setmana Santa. És la setmana important de l'any per a la comunitat cristiana: commemorem en la litúrgia i
representem en les processons, que
enguany es recuperen: la passió, mort
i resurrecció del Senyor.
El Diumenge de Rams ens introdueix
en aquesta venerable setmana. És un
dia de glòria per l'entrada de Jesús a
Jerusalem i també enguany es recuperen les benediccions a l’exterior.
Els dies següents ens aniran portant
fins al Tridu Pasqual, el cor de la fe
cristiana, que va des de la tarda del
Dijous Sant al Diumenge de Pasqua.
El Dijous Sant recordem l'últim Sopar
de Jesús amb els Apòstols; Jesús anticipa d'una manera sacramental el
lliurament del seu cos fins a la mort
i el vessament de la seva sang per al
perdó dels pecats.
El Divendres Sant se centra en la passió i mort de Jesús en la Creu: és l'expressió suprema del seu lliurament
per amor fins al final.
El Dissabte Sant és un dia de silenci
i oració a l'espera de la seva resurrecció.
El Tridu Pasqual culmina en la Vetlla
Pasqual. La passió i la mort de Jesús
quedarien inconcluses sense l’«Alleluia» de la resurrecció: «Si Crist no
ha ressuscitat, llavors és vana la nostra fe» (1Co 15,14).
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«Tota la multitud dels seus addictes,
plena d’alegria, començà de lloar Déu
a grans crits»
Diumenge de Rams / Cicle C
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús anava al davant pujant a Jerusalem. Quan era a prop de Bet-Fagué i de Bet-Hània, a la
muntanya de les Oliveres, envià dos dels seus deixebles
amb aquest encàrrec: «Aneu al poble d’aquí al davant
i, entrant, hi trobareu un pollí fermat, que ningú no ha
muntat mai. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us preguntava per què el deslligueu, respondreu que el Senyor l’ha
de menester.» Els dos que Jesús enviava se n’anaren i ho
trobaren tot tal com Jesús els ho havia dit. Mentre deslligaven el pollí, els amos els digueren: «Per què el deslligueu?» Ells respongueren: «El Senyor l’ha de menester.»
Portaren el pollí a Jesús, el guarniren tirant-li els mantells a sobre i hi feren pujar Jesús.
A mesura que Jesús avançava estenien els mantells pel
camí. Quan s’acostava a la baixada de la muntanya de les
Oliveres, tota la multitud dels seus addictes, plena d’alegria, començà de lloar Déu a grans crits per tots els prodigis que havien vist, i deien: «Beneït sigui el rei, el qui
ve en nom del Senyor. Pau al cel, i glòria allà dalt.»
Alguns fariseus que anaven amb la multitud li digueren:
«Mestre, renya els teus seguidors.» Ell respongué: «Us
asseguro que si aquests callessin, cridarien les pedres.»
(19,28-40)
Salm responsorial
Déu meu, Déu meu, ¿per què m’heu abandonat?
[21]
Lectura del llibre d’Isaïes
El Senyor Déu m’ha donat una llengua de mestre perquè,
amb la paraula, sàpiga sostenir els cansats. Un matí i un altre em desvetlla l’orella perquè escolti com un deixeble. El
Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he resistit ni
m’he fet enrere: he parat l’esquena als qui m’assotaven i les
galtes als qui m’arrancaven la barba; no he amagat la cara
davant d’ofenses i escopinades. El Senyor Déu m’ajuda: per
això no em dono per vençut; per això paro com una roca la
cara i sé que no quedaré avergonyit.
(50,4-7)
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Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar
gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer nores, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se fet semblant als homes i començant de captenir-se com un home
qualsevol, s’abaixà i es féu obedient fins a acceptar la mort,
i una mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit
aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè
tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doblegui el genoll al
nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és
Senyor, a glòria de Déu Pare.
(2,6-11)

«Jesucrist, que era
de condició divina,
no es volgué guardar gelosament la
seva igualtat amb
Déu, sinó que es va
fer no-res, fins a
prendre la condició
d’esclau»
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Agenda

Aclamació i Passió

Lit. hores: Setmana II

Carles Riera i Fonts, pvre.
Beneït el qui ve en nom del Senyor! Amb un crit d’entusiasme, aquella multitud
acollia Jesús que entrava humilment a Jerusalem. El creient l’acull avui en la
forma humil del pa i del vi de l’Eucaristia, com observa el papa Benet XVI en un
dels seus llibres.
Tanmateix, l’hosanna de l’entrada a la Ciutat Santa, aquella entusiasta aclamació, durarà poc: el mateix poble que l’ovaciona, ben aviat se li gira en contra. De
fet, en el crit de joia ja hi viatja el pressentiment, per part de l’Anyell que ha de
ser immolat, que la Passió és a tocar, que és arribat aquell moment que el vell
Simeó predigué, anys enrere, allà al temple.
De la mort i la resurrecció de Jesús, anticipades en el Sopar del Senyor, és d’on
neix l’Església. La darrera Cena és el pas necessari per a la institució de l’Eucaristia. Cal meditar sobre la passió del Crist per a entendre el significat de la missa.
L’ascensió de Galilea a Jerusalem representa l’elevació vers l’amor total. A Getsemaní les hores de sofrença —l’escruixidora agonia d’aquella ànima— no són
exemptes de significat. Tot sofriment és font de solidaritat.
Vivim el gran dol de la humanitat en espera —una espera sagrada— del matí de
Pasqua. Quan ens toqui haver de mastegar males notícies, pensem en la Passió
de Jesús. Enmig de la penombra apunta la Llum, la inefable claror divina.

La imatge

L’entrada del Senyor a Jerusalem la veiem envoltada de gent
que aclama, que canta, que talla
branques dels arbres…
Siguem-hi també: és el nostre
Rei, que aquesta setmana acabarà regnant des de la creu per
donar Vida i Salvació als qui
creuen.

Entrada de Jesús a Jerusalem (1150)
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11 dilluns sant
—Sant Estanislau, bisbe de Cracòvia
Is 42,1-7/Salm 26/Jo 12,1-11
12 dimarts sant
—Sant Juli I, papa
Is 49,1-6/Salm 70/Jo 13,21-33.36-38
13 dimecres sant
—Sant Martí I, papa
Is 50,4-9a/Salm 68/Mt 26,14-25
14 dijous sant
—Sts. Tiburci, Valerià i Màxim, mrs.
Ex 12,1-8.11-14/Salm 115/1C
11,23-26/Jo 13,1-15
15 divendres sant
Dia de dejuni i abstinència
Col·lecta per Terra Santa
—Sant Damià de Veuster, apòstol dels
leprosos
Is 52,13-53,12/Salm 30/He 4,1416;5,7-9/Jo 18,1-19,42
16 dissabte sant
—Santa Engràcia de Saragossa, vg. i mr.
—Sant Toribi de Liébana, bisbe
Vetlla Pasqual: Gn 1,1-2,2/Salm 103
o 32/ Gn 22,1-13.15-18/Salm 15/Ex
14,15-15,1a/Ex 15/Is 54,5-14/Salm
29/Is 55,1-11/Is 12/Ba 3,9-15.324,4/Salm 18/Ez 36,16-17a.18-28/
Salm 41 o 50/Rm 6,3-11/Salm 117/
Lc 24,1-12
17 Pasqua de Resurrecció /cicle C
Onom. de Gloria
Fets 10,34a.37-43/Salm 117/Col
3,1-4 o bé 1C 5,6b-8/Jo 20,1-9
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El bisbe Francesc convida
a la Missa Crismal

Consagració de
Rússia i Ucraïna
(a la catedral de Solsona)

Redacció
El pròxim Dilluns Sant, dia 11 d'abril,
a les 11 del matí, celebrarem a la nostra església catedral la Missa Crismal.
En aquesta eucaristia, que forma part
de la litúrgia del Dijous Sant, el bisbe,
acompanyat pels sacerdots, consagra el
crisma i beneeix els olis per als catecúmens i per als malalts. Amb aquests olis
es comunica als homes i dones la unció
de l'Esperit, que ens arriba a través del
misteri pasqual. Des de la nostra catedral es distribueixen després per tota
la diòcesi, perquè la salvació que ens ha
portat Jesucrist arribi a tothom, ja que a
través dels sagraments Jesús continua
acostant-se als homes, els ungeix, els
consagra, els guareix i enforteix.
En el marc d'aquesta celebració, els sacerdots renoven les promeses que van
fer el dia que reberen la imposició de
les mans comprometent-se a unir-se
estretament a Jesucrist i a exercir fidelment el seu ministeri per al servei
de l'Església. Es diu també en el ritual
que aquesta missa és «una de les principals manifestacions de la plenitud
sacerdotal del bisbe i com un signe de
la unió estreta dels preveres amb ell».

El bisbe Francesc convida tothom a
participar en aquesta celebració, que
és una de les manifestacions més
belles de l’Església diocesana. Convida, en primer lloc, els sacerdots, que,
units al bisbe, formen un sol presbiteri. També hi són convidats els diaques,
que amb el seu servei enriqueixen la
nostra comunitat. Demana als religiosos i religioses que els acompanyin,
com a signe de la seva vinculació a la
diòcesi a partir del seu carisma. També hi convida els laics de les diferents
parròquies. Tots plegats formem l'Església de Déu que camina a Solsona.
Després de la missa, a 2/4 d’1, a la
Sala dels Sants Màrtirs, el professor
Mn. Salvador Pié-Ninot impartirà una
conferència sobre «La sinodalitat com
el fet de caminar junts en l'Església».
Tots sou convidats a participar-hi.
Seguidament els clergues es traslladaran al Seminari per compartir un
dinar de germanor, en què tindran
ocasió d'agrair el ministeri d'aquells
que celebren 25 anys d’ordenació
presbiteral: Mn. Josep M. Vilaseca i
Ribalta i Mn. Gaspar Comellas i Lladó.

El divendres dia 25 de març,
festa de l’Encarnació del Senyor,
el bisbat de Solsona va unir-se
a l’Església universal i al Sant
Pare en la Consagració de Rússia
i Ucraïna al Cor Immaculat de
Maria.
L’acte, que tingué lloc a la catedral de Solsona, fou presidit
pel bisbe Francesc i consistí en
el res del rosari, la pregària de
consagració i la santa missa, que
va incloure també la pregària de
vespres.
La fórmula de consagració es
va pronunciar davant la imatge
de la Mare de Déu del santuari
de Fàtima de Tàrrega: «Mare de
Déu i nostra, nosaltres solemnement encomanem i consagrem al
vostre Cor immaculat les nostres persones, tota l’Església i la
humanitat, de manera especial
Rússia i Ucraïna. Acolliu aquest
acte nostre que realitzem amb
confiança i amor, feu que cessi la
guerra, proveïu el món de pau.»
Foto: Ramon Estany.
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5è Encontre de la parròquia de Solsona,
a la Sagrada Família de Barcelona
Jose Augusto Badia Romero, laic
El dia 26 de març un grup de fidels de la parròquia de Solsona van fer una sortida per conèixer el temple de la Sagrada
Família de Barcelona. En arribar-hi, els va rebre Mn. Josep
Maria, rector d’aquella comunitat. Abans d’iniciar la seva
visita, Mn. Lluís Ruiz va celebrar l’eucaristia a la cripta de
la basílica. Posteriorment van fer una visita guiada a tot el
recinte. Ja se sap que aquell temple és considerat el més alt
del món i declarat Patrimoni Mundial per la Unesco. Compta amb una planta de creu llatina i tres portades monumentals, dedicades al Naixement, a la Passió i a la Glòria de Crist.

A l’hora de dinar, que havien previst de fer-ho a l’exterior, el
rector de la Sagrada Família va tenir la generositat de convidar-los a una estança de l’interior, ja que plovia molt. Després van anar a conèixer «los hermanitos y hermanitas del
Cordero», una comunitat de persones religioses que viuen
de la caritat. Els germanets i germanetes els van explicar la
seva tasca i aconseguiren de tocar l’ànima de tots els laics
participants, perquè aquesta comunitat es dedica a ajudar
la gent del carrer. El grup de fidels va arribar a Solsona a 2/4
de 9 del vespre. (Notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat)

Ràdio Maria a la UPP de Puig-reig
El diumenge dia 27 de març els voluntaris de Radio María, Mare de Déu de Lord
es van desplaçar a l’església de Santa Maria de Bassacs, a la parròquia de Ntra.
Sra. dels Àngels de Casserres i a la de Santa Eulàlia de Gironella, durant les diverses misses dominicals, per donar a conèixer aquesta emissora catòlica internacional, la seva programació i la manera d’escoltar-la.
Al final de les celebracions van fer una explicació i van convidar els assistents a
agafar fullets informatius per a tenir informació de primera mà de Radio María.
També hi havia uns materials preparats específicament per als infants. A més,
els voluntaris van respondre les consultes dels fidels que s’acostaven a la taula
preparada per a atendre’ls. Cal dir que a la pàgina web del bisbat de Solsona es
fa referència a aquest mitjà de comunicació catòlic, apartat «Altres webs».
Informa: UPP de Puig-reig.
10 d’abril del 2022
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Oh Santa Mare! en el meu cor fixeu les
llagues de Jesús clavat en creu.
Síntesi del viacrucis del P. Juan José de León Lastra

I. Un camí que comença amb la condemna a mort. Tota vida camina cap a
la mort. L'important és omplir el temps
de vida, que la mort ens trobi vius, no
ja mig morts. Jesús està en plenitud de
vida. La plenitud de vida implica saber
jugar per dur a terme el que Déu vol de
nosaltres, que és donar la vida pels altres, sentir-nos vius quan oferim vida.
El camí de la creu de Jesús és el camí
dolorós, però amb el vigor de la fidelitat al seu Pare i l'amor als seus i a la
veritat, passi el que passi.
II. Jesús havia dit que seguir-lo és
carregar amb la creu. La nostra vida
compromesa com a cristians és assumir les seves dificultats. Si no ho fem, a
algú estem traint: a qui espera ajuda de
nosaltres, a Déu que ens dona la vida,
sobretot a nosaltres mateixos: viure
sense haver de superar dificultats no
és viure humanament, és dormir, sortir de si mateix, deixar de ser el que un
és. Una il·lusió enganyosa que atempta
contra la veritat del que som.
Fulldiocesà

III. La creu en algun moment pot semblar més forta que Jesús. Però ell sempre s'aixeca. ¿No ens passa a nosaltres
que, a vegades, la vida viscuda en cristià o la simple vida amb els seus encreuaments sembla que ens aixafa? Déu
s'ofereix a ajudar: l'oració, els sagraments, tornar a la lectura de l'evangeli…
IV. No podríem entendre els últims
moments de Jesús, els més durs de la
seva vida, estant absent Maria. Joan la
situa quan Crist és ja en el Calvari, però
la sensibilitat cristiana al llarg dels
temps la presenta trobant-se amb Jesús en el camí a la creu. Hem de sentir
la presència de María en el nostre caminar: quan és fàcil per a sentir la seva
companyia de germana, i quan les coses es torcen per a sentir-la mare. Ella
en sap, de dolor, va sentir el del seu Fill.
Des d'aquest sentiment ens acompanya
en els moments durs. Sentim-la a prop.
V. No podríem imaginar que Jesús trobaria una mà amiga —encara que obligada— enmig de tant enemic. Però va

existir el Cireneu. I la seva presència és
una crida a nosaltres per a ajudar el pes
dels altres i com a esperança que sempre existeix algú que pot donar-nos un
cop de mà. Sempre hi ha algun cirineu
en la nostra vida.
VI. El rostre que romandrà serà el de
Crist torturat, fatigat, rendit sota la creu
i el dolor en el vel de la Verónica, gràcies
al gest amorós de pietat d'una dona desconeguda, portada per l'amor, la compassió. El gest de la Verónica ens duu a
reflexionar si de nosaltres sorgeix l'actitud d'eixugar tants rostres ensangonats
on hem de veure el de Jesús.
VII. La reiteració en la caiguda pertany
a la nostra història. Recaiguda en el pecat, també la reiteració en la tristesa, el
cansament, la falta d'entusiasme per
portar la creu de la vida. Succeeix quan
no veiem més que la creu, no veiem que
és camí a la llum, a la salvació, a la veritat. La caiguda una vegada més no ha de
ser raó per a abandonar, sinó consciència que necessitem ajuda de Déu i dels
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altres; de l'oració, dels sagraments, de
la Paraula de Déu, de la comunitat.
VIII. Jesús aixafat pel dolor pel que li
espera té energies per a dir-los que ell
no és la preocupació; que es preocupin
per elles i els seus fills, que el que a ell
li passa, amb més força els pot passar
a elles i als seus fills. És la mostra de la
generositat de qui mira més els altres
que a si mateix, fins i tot en una situació d'angoixa. L'episodi ens commou a
nosaltres, que davant el dolor creiem
que el món sencer ha d'estar al nostre
servei, com si fos l'únic dolor existent.
Ens crida l'atenció sobre que el compromís que per a Jesús va comportar
dolor i mort. Heus aquí l'exemple dels
màrtirs cristians.
IX. Caminar cristianament és caure
i aixecar-se. I sempre podem aixecar-nos per dura que sigui la caiguda.
La caiguda de la qual és difícil aixecar-se —no impossible— és la de creure’s segur i amb forces suficients sense necessitat de ningú per a superar
obstacles, empentes… Som cristians
en la mesura en què som pecadors
que s'aixequen una vegada i una altra.
L'alegria en el cel no ve de no caure mai,
sinó de caure i aixecar-se.
X. La nuesa és el signe que Jesús ha
quedat en la seva nua humanitat, sense
tenir res, només el que és. Un ésser que
es realitza en el seu interior, en els seus
sentiments, en la seva fidelitat al Pare,
en el seu amor als homes. Nosaltres ens
enganxem sovint a tenir. Vestits, honors, aplaudiment social, mitjans per a
la vida còmoda, que tantes vegades ens
distreuen de conrear el nostre ésser, els
nostres sentiments, interessos, desitjos,
motivacions profunds… que és on hi ha
el que som i on trobem Déu.
XI. De la maledicció humana a l'exaltació divina. Increïble per als jueus que el
van dur a la creu. Un insult gravíssim per
a ells. Per això la persecució que desencadenen. El gest obert dels braços cruci10 d’abril del 2022

ficats, els cristians després l'interpretaran com el gest de qui obre els braços per
acollir el món sencer, a nosaltres, a cadascú i oferir-nos amor, i amb l'amor la
salvació. Sí, per als cristians no existeix
la maledicció de la creu, sinó que amb el
senyal de la creu beneïm.
XII. Mor oferint el perdó, la disculpa
als qui el crucifiquen, sentint el dolor
humà perquè Déu sembla absent, convidant a estar en el Regne el lladre penedit, manifestant una necessitat vital: tinc set; preocupant-se per la seva
mare i l'amic Joan amb la consciència
que tot s'ha complert: i lliurant l'esperit
al Pare. Mort infligida per la ignorància
i maldat humana a l'ésser humà més
perfecte, constitueix per això el major
crim de la humanitat. Però l'amor de
qui mor fins i tot pels qui posen fi a la
seva vida, l'absoluta fidelitat al projecte del Pare, aconsegueix un major bé
que el mal de tots els qui el van crucificar: l'amor, més fort que l'odi, la mesura
del qual és la mort.

XIII. En el no-res ha desembocat aquell
èxit popular de Galilea, l'afecte que envers els apòstols havia manifestat, la
hoblesa amb la qual es presenta davant
el judici dels poderosos. És la fi? No poques vegades ens hem pogut veure en
situacions semblants quan s'han ensorrat els nostres profunds interessos,
o han desaparegut de la vida persones
que donaven sentit a la nostra, quan el
que tenim en braços com Maria hi tenia
Jesús, és el fracàs, la desolació… On és
l'esperança? Ens costa de trobar alguna
cosa més enllà del dolor, que hi ha raons
per a tirar endavant, que encara podem
estimar i per això viure.
XIV. El sepulcre passa de ser una realitat rellevant a ser un signe. El signe
de mort i ben mort, mort i enterrat. El
pressupost visible del que després
succeirà, la presència viva de Jesús,
ressuscitat, dotat ja d'un cos gloriós al
qual no tocarà la mort. A nosaltres ens
queda la fe que si morim amb Crist ressuscitarem amb ell.

Glossa

Viure la Setmana Santa
Francesc Conesa, bisbe de Solsona

Benvolguts diocesans,

La Passió de Cervera

Entrem en la setmana més important de l'any, aquella en
què celebrem els misteris de la Passió, Mort i Resurrecció
del nostre Salvador. Els cristians hem de viure aquests
dies com un do extraordinari del Senyor, que ens ofereix
la possibilitat d'unir-nos al misteri de la creu i la Pasqua.
Certament per a moltes persones només seran uns dies
de vacances i descans, però per a nosaltres són dies de
gràcia, que demanen ser viscuts amb una fe intensa.
La litúrgia d'aquests dies és molt rica i ens ajuda a interioritzar aquests misteris. Dins la sobrietat pròpia de
la litúrgia romana, trobem una gran riquesa de textos i
símbols que ens ajudaran a connectar amb el misteri que
celebrem. Us convido a acudir a les vostres parròquies
per unir-vos a la comunitat cristiana en la celebració del
Diumenge de Rams i el tridu de Pasqua. És especialment
important participar en la Vetlla Pasqual, que és el cor de
totes aquestes celebracions i el centre de l'any litúrgic.
Per a preparar les celebracions de la Setmana Santa i
aprofundir-les, és convenient que llegim a casa nostra
amb serenitat algun dels relats de la Passió del Senyor,
deixant que el text de l'evangeli interpel·li les nostres
vides i descobrint en cada esdeveniment l'immens amor
que Déu ens té i que és veritablement la clau de lectura
de tot allò que celebrem. Servem, doncs, aquests dies un
temps per al silenci i deixem que Déu parli al nostre cor.
Podem unir-nos també a altres actes comunitaris que realitzen les nostres parròquies, com són el viacrucis, les
xerrades o el res de l'ofici diví.
Us adverteixo, per altra banda, que, si celebreu de veritat
la Setmana Santa, la vostra vida quedarà compromesa.

No podem celebrar aquests misteris sense sentir-nos
afectats, perquè nosaltres no mirem Jesucrist com un
personatge del passat; les nostres celebracions no són records nostàlgics d'una vida heroica, sinó memòria d'algú
que és viu i que ens continua cridant a viure la nostra
vida com ell la va viure. A més, no som espectadors d'un
drama que no tingui res a veure amb nosaltres, sinó que
estem directament implicats en allò que celebrem, perquè a través de les actituds de Jesús en la seva Passió i
Mort hem estat salvats. «Les seves ferides ens curaven»,
escriu la carta de Pere (1Pe 2,24; Is 53,5).
Estic segur que si vivim aquests dies en profunditat serem transformats. El misteri de la Pasqua de Jesús és
misteri d'amor, que irradia una llum immensa, capaç
d'inundar les nostres vides i transformar-les. Unir-nos a
la mort i resurrecció de Jesús ens ajuda, a més, a fer que
les nostres actituds, sentiments i tota la nostra existència s'uneixin a la del Crist. Si així ho fem, aquesta setmana que comencem serà veritablement «santa», ja no sols
pel nom que li donem, sinó perquè haurem viscut a fons
els misteris que commemorem.
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