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«Estant tancades les portes, Jesús, entrà, es
posà al mig i els digué “Pau a vosaltres”»
Diumenge II de Pasqua / Cicle C
Lectura dels Fets dels Apòstols
Els apòstols obraven molts miracles i prodigis entre el poble. Tots es reunien unànimement en el pòrtic de Salomó.
Ningú dels altres no gosava anar amb ells, encara que el poble en feia grans elogis. Cada vegada se’ls afegien més homes i dones que es convertien a la fe en el Senyor. Fins pels
carrers la gent treia els malalts i els deixava allà amb les
lliteres perquè, quan Pere arribava, almenys la seva ombra
en toqués algun. També acudia molta gent de les poblacions veïnes de Jerusalem portant malalts i persones molestades per esperits malignes, i tots recobraven la salut.
(5,12-16)
Salm responsorial
Enaltiu el Senyor: Que n’és, de bo,
perdura eternament el seu amor.
[117]
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan
Jo, Joan, germà vostre, que junt amb vosaltres comparteixo
en Jesús les penes, la paciència i la reialesa, vaig ser deportat a l’illa de Patmos per haver predicat la paraula de Déu i
haver donat testimoni de Jesús. El dia del Senyor l’Esperit
s’apoderà de mi, i vaig sentir darrere meu un gran crit, com
un toc de corn que deia: «Escriu en uns fulls això que veus i
envia-ho a les set comunitats.» Vaig girar-me per veure de
qui venia la veu que em parlava, i vaig veure set lampadaris d’or, i enmig dels lampadaris algú que semblava un fill
d’home, vestit amb una túnica llarga fins els peus i cenyit a
l’alçada del pit amb un cenyidor d’or.
En veure’l vaig caure com mort als seus peus. Ell posà sobre meu la mà dreta i em digué: «No tinguis por. Jo sóc el
primer i el darrer. Sóc el qui viu: Jo que era mort, ara visc
per sempre més i tinc les claus de la mort i del seu reialme.
Escriu, doncs, tot el que vegis, la situació present i la que
vindrà després.»
(1,9-11a.12-13.17-19)
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a
casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà,
es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els enFulldiocesà

senyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure
el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare
m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors
alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots
aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats,
però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.»
Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era
allà amb els altres. Ells li digueren: «Hem vist el Senyor.»
Ell els contestà: «Si no li veig a les mans la marca dels claus,
si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m’ho creuré pas.»
Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada, i
Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després
digué a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta
la mà i posa-me-la dins el costat.» No siguis tan incrèdul.
Sigues creient.» Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu
meu!» Jesús li diu: «Perquè m’has vist has cregut? Feliços
els qui creuran sense haver vist.»
Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que heu
llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el
Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tingueu vida en el
seu nom.
(20,19-31)

«Perquè m’has
vist has cregut?
Feliços el qui
creuran sense
haver vist»
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Agenda

A la recerca de Déu

Lit. hores: Setmana II

Carles Riera i Fonts, pvre.
Jesús es planta al mig dels deixebles dient: «Shalom!» (Pax vobis!, Pau a vosaltres). I ells reben un clar coneixement del Crist ressuscitat i el do de l’esperit
que il·lumina el pensament i escalfa el cor.
El dit desconfiat de Tomàs explora el cos encara humà però ja immortal de Jesús.
Aquell, obstinat, titlla de crèdul el testimoni dels seus companys. Ara bé, confrontat amb l’evidència, certificada l’autenticitat del Mestre i resolt el dubte,
exclama: «Senyor meu i Déu meu!», expressant la seva incomoditat, i alhora el
seu convenciment, en aquella hora.
Superada la feblesa del «jo», Tomàs reprèn el camí. La recerca de Déu —un Déu
que supera els conceptes de la raó humana— és inseparable de la recerca d’un
mateix i demana una actitud confiada davant les dificultats de la vida.
Creure, esperar i estimar. La dignitat del creient no minva davant la indiferència
de l’entorn. Cerquem Déu estimant de veritat. Accedim al Misteri fressant camins humans, fent que brilli enfora la bondat que arrela endins del nostre ésser.
En la nostra recerca de Déu ens hi ajuden la pregària que es nodreix de l’Escriptura —anar descobrint la manera d’obrar divina—, el silenci, la solidaritat
envers tothom.

26 dimarts
Mare de Déu del Bon Consell
—Sant Isidor de Sevilla
1Co 2,2-10/Salm 118/Mt 5,13-16
27 dimecres
La Mare de Déu de Montserrat,
patrona principal de Catalunya
Ac 1,12-14/Salm 86/Ef 1,3-6.1112/Lc 1,39-56
28 dijous
—Sant Pere Chanel, prev.
—Sant Lluís M. Grignion de Montfort, prev.
—Sant Prudenci, bisbe
Ac 5,27-33/Salm 33/Jn 3,31-36
29 divendres
—Santa Caterina de Siena, vg. i dra.
—Sant Robert, abat
1Jn 1,5-2,2/Salm 102/Mt 11,25-30

La imatge

El Diumenge de Pasqüetes ens porta cada any l’itinerari de l’apòstol
Tomàs, que per a creure en Jesús
ressuscitat necessita veure i tocar
les ferides de la crucifixió. Passa
d’incrèdul a creient. És l’itinerari
comú per a tots els qui hem arribat
a creients; i ells, els apòstols, havien
vist el Senyor crucificat. Podem dir
també: Senyor meu i Déu meu!

Crist mostrant les llagues (1500)
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25 dilluns
—Sant Marc, evangelista.
Celebració litúrgica de Sant Jordi.
Ap 12,10-12a/Salm 33/1Jo 5,1-5/
Jn 15,1-8

30 dissabte
—Sant Pis V, papa
—Sant Josep Benet Cottolengo, fund.
Ac 6,1-7/Salm 32/Jn 6,16-21
1 diumenge III de Pasqua / Cicle C
—Sant Josep Obrer
Mes de maig, mes de Maria
Ac 5, 27b-32. 40b-41/Salm 29/Ap 5,
11-14/Jn 21,1-19

4 —actualitat diocesana

Assemblea Presinodal Diocesana
amb el bisbe Francesc
Comissió del Sínode / Bisbat de Solsona
El dissabte dia 7 de maig tindrà lloc l’Assemblea Presinodal
Diocesana, amb el bisbe Francesc Conesa i tot l’equip diocesà per a la preparació diocesana del Sínode de Bisbes.
L’horari serà de 10h a 13h i el lloc de la trobada serà la Sala
Polivalent de la ciutat de Solsona.
Aquesta assemblea està oberta a tots els fidels diocesans
de totes les parròquies, però especialment hi són convidats
els qui han participat en els grups sinodals, concretament
uns vuitanta grups i més de nou-centes persones!
Durant l’assemblea es presentarà als assistents el document de síntesi final diocesana que haurà està elaborat
prèviament pels coordinadors sinodals de les parròquies.
Tot i això, el mateix dia 7 de maig s’hi podran fer aportacions de la manera que ja s’explicarà oportunament.

Declaració de la Renda: la importància
de marcar la X
Departament d’Economia
Com cada any, al començament de la campanya de la renda,
ens adrecem a vosaltres per recordar-vos, avui més que mai,
la importància de marcar la X a la casella de l’Església Catòlica.
Recordem que aquest senzill gest no implica pagar més impostos: simplement vol dir que el 0,7% de la nostra quota íntegra
(allò que hauríem de pagar sense aplicar cap deducció) va directament a l’Església. És a dir, directa a les nostres parròquies, a les nostres Càritas, per a pagar el sou dels nostres rectors...
Una aportació sense la qual l’Església tindria dificultats per
a continuar atenent, escoltant, animant i consolant totes les
persones que s’adrecen a la nostra parròquia, a la nostra seu
de Càritas parroquial… cercant consol, pau espiritual i ajuda material. El lema d’aquest any és X ELLS, X TU, X TANTS, i
no podia ser més encertat: l’Església parla de i a les persones,
directa al cor de cadascuna, i està sempre disponible. En la
Fulldiocesà

figura del vostre rector, a la capella on aneu a pregar, al grup
de la parròquia, a la vostra comunitat on viviu la fe...
Recordeu també de revisar el vostre esborrany; de vegades,
tot i haver marcat la casella un any, no es guarda per a la declaració de l’any següent. És important no donar-ho per fet i
assegurar-nos que es compleix el que nosaltres volem en la
nostra declaració.
Us animem també a marcar la casella d’altres fins socials, ja
que totes dues opcions són compatibles.
L’any 2020, 8,5 milions de persones van marcar la X a favor
de l’Església Catòlica. S’incrementa, per tant, el nombre de
gent que, reconeixent el paper fonamental de l’Església avui
dia, ho manifesten, entre altres maneres, fent aquest senzill
gent: marcar la X. Marqueu-la vosaltres també!
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El papa Francesc clama
una treva entre Rússia i
Ucraïna

Notícies Breus

Redacció
El papa Francesc va proposar a Rússia i
Ucraïna que signin una treva durant la
Pasqua, però no «per a tornar a combatre, sinó perquè s'arribi a la pau i s'acabi
amb la bogeria de la guerra», assenyalà
el pontífex durant l’àngelus del Diumenge de Rams, una celebració que suposà la tornada dels fidels a la plaça de
Sant Pere després de la pandèmia.
Francesc va instar així ha dur a terme
una «negociació sincera pel bé de la població». «Quina victòria serà la dels qui
plantin una bandera sobre un munt de
ruïnes?», es va preguntar el Sant Pare.
Durant la missa de la mateixa solemnitat, Francesc no va al·ludir en la

seva homilia explícitament a Ucraïna, com fa de manera insistent des
que es produí la invasió russa, però
sí que va demostrar de nou la seva
preocupació per un món «ferit» per
conflictes com aquest. Ho va fer en
recordar el martiri de Crist: «Quan
s'usa la violència ja no se sap res de
Déu, que és Pare, ni tampoc dels altres, que són germans.»
«Se'ns oblida per què som al món i arribem a cometre crueltats absurdes.
Ho veiem en la bogeria de la guerra,
on es torna a crucificar Crist. Sí, Crist
és clavat a la creu una vegada més en
les mares que ploren la mort injusta
dels marits i dels fills», va denunciar.

Mor el bisbe de
Girona, Francesc
Pardo
El dia 31 de març ens deixava Mons.
Francesc Pardo i Artigas, bisbe de
Girona, que pel juny hauria complert setanta-sis anys, després que
el seu estat de salut empitjorés en
les darreres setmanes.
Francesc Pardo va ser ordenat
com a 114è bisbe de la diòcesi de
Girona l’octubre del 2008, en substitució de Carles Soler. De lema
per al seu mandat va triar «Perquè
tinguem vida».
Fou enterrat a la catedral de Girona. Descansi en pau.

Seguir Montserrat a través de
Youtube
Des del Diumenge de Rams, a les
7.30h amb l’ofici de laudes, ja es
pot seguir tota la programació en
directe de Montserrat TV pel canal
de Youtube i per www.abadiamontserrat.cat/TV.
Gràcies a aquesta opció, cada dia es
podrà veure la programació emesa
fins al final de la jornada. Parallelament, Montserrat TV continuarà oferint continguts audiovisuals
produïts per Montserrat Comunicació, tant de TV com de ràdio.
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Càritas demana la X per a les
dues caselles de la renda
Amb motiu de l'inici de la campanya de
la Renda 2022 i amb l'objectiu de poder
continuar impulsant una societat més
justa, inclusiva i igualitària, Càritas ha
llançat la campanya «No costa res ajudar X dos», a fi de convidar la societat a
marcar les dues caselles, tant la de l’Església com la d’altres finalitats socials.
Marca les dues caselles d’assignació
solidària i destina l’1,4% dels teus impostos a ajudar a qui més ho necessita. No són opcions excloents sinó que
pots marcar-les totes dues.
Duplica l’ajuda. Cada casella solidària
és un 0,7%. Totes dues sumen un 1,4%
dels teus impostos.
Les X no suposen cap cost. L’assignació solidària no és un plus ni una apor-

tació extra. Forma part dels impostos
que s’han de pagar. Posar aquestes
dues creuetes no significa haver de
pagar més, sinó triar el destí d’un
1,40% del que paguem.

La Pel·lícula

Gagarine
Dirigida per Fanny Liatard
i Jérémy Trouilh

És un compromís doble. Marcant les
dues caselles ajudes al sosteniment
de l’Església i també a la seva labor
social a través de Càritas, ajudant
moltes persones vulnerables.
Què passa si deixes una o dues
caselles sense marcar? Hisenda
destinarà l’import corresponent a
altres partides dels pressupostos
generals de l’Estat, cosa que no et
garanteix que tingui una destinació solidària.

No costa gens ajudar x 2!

França, 2020 / Drama
Intèrprets: Alséni Bathily i Lyna
Khoudri.
Yuri, de setze anys, ha passat tota
la seva vida a les Torres Gagarin,
un projecte d'habitatges situat
als afores de París i somia amb
ser astronauta.
Quan es planteja la demolició de
les Torres, Yuri s'uneix a la resistència. Amb els seus amics Diana
i Houssam s'embarca en la missió
de salvar la seva llar.
El bloc de cases, amb els seus gairebé quatre-cents apartaments,
construït a l'estil soviètic, suposava per a molts obrers de l'època
una clara millora de les condicions de vida en el suburbi de
París, amb «luxes» desconeguts
per les classes més humils, com
ascensor o bany. A més, la comunitat vivia, com reflecteix
la pel·lícula, una rica, afable i
solidària vida compartida, plena
de moments entranyables.
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Glossa

La missió dels laics
Francesc Conesa, bisbe de Solsona

Estimats germans,
Durant molt temps es va considerar els laics només com
a «col·laboradors» dels sacerdots, però aquesta visió no és
correcta, perquè els laics són veritables «corresponsables»
de la vida i missió de l'Església. Són cridats a edificar l'Església i a participar activament en la seva missió evangelitzadora. Tots els membres de la comunitat cristiana són
responsables de la seva vida i de l´anunci de l´Evangeli,
cadascú segons els dons, gràcies, ministeris i funcions que
l´Esperit ha suscitat en l´Església.
El laic és corresponsable, en primer lloc, dels treballs dins la
comunió eclesial. Hem de reconèixer que són molts els laics
que participen en les diverses activitats de la comunitat
cristiana, tant les que fan referència a l'anunci (catequesi,
classes de religió, món de l'ensenyament) com les relacionades amb la celebració (grups de lectors, grups de litúrgia,
cantaires, monitors, ministres de la comunió) i la diaconia
de la caritat (Càritas, malalts, denúncia de les injustícies,
refugiats, etc.). Altres participen en la vida eclesial a través
dels moviments, associacions, confraries, etc.
Una tasca molt important és la participació dels laics en els
organismes que faciliten la comunió, com són els consells
parroquials, les comissions de treball i també els organismes diocesans. En tots aquests espais, els laics poden aportar les seves preocupacions i experiències, com a deixebles
que viuen la seva fe enmig del món. Ells tenen la bonica tasca de posar el món al cor de l'Església, de portar a les seves
parròquies, a la seva Església, les preocupacions i els afanys
dels homes i dones que habiten les nostres ciutats.
Ara bé, el camp principal d’acció del laic és el món. Un element distintiu propi i peculiar dels laics és la «secularitat»,

és a dir, el fet que la seva vocació i missió es desenvolupa en
el món. Tota l'Església té una «dimensió secular» en el sentit que viu al bell mig de la societat i no és aliena als goigs i
esperances dels homes. Però aquesta inserció de l'Església
es fa concreta i segura sobretot per la vida i l'acció dels laics.
Ells són membres de l'Església i també de la societat civil i
tenen com a vocació pròpia «buscar el regne de Déu tractant i ordenant les realitats temporals segons Déu» (LG 31).
De vegades, davant la dificultat de ser presents enmig de
societats molt secularitzades, en alguns laics es percep una
tendència a recloure's a l'interior dels temples i desenvolupar només tasques intraeclesials. Els sacerdots en tenen
part de culpa, perquè necessiten col·laboradors immediats a
la parròquia i dirigeixen els seus esforços sobretot a incorporar-los a tasques internes de l'Església. A més, la disminució
de sacerdots ha dut, de vegades, a fer que els laics es dediquin preferentment a aquestes tasques. Però el veritable lloc
de presència del laic, on no pot ser substituït per ningú, és el
món civil. Ells fan l'Església present en el cor del món.
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