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L’angoixa de la comunitat ucraïnesa
La comunitat ucraïnesa que viu a Catalunya està vivint amb
un gran sofriment la guerra que assola el seu país. Estem
parlant d'una població de més de 23.619 persones, que ara
es veurà augmentada per l'arribada de refugiats.
En permanent contacte amb el seu país d'origen, pateixen per
la sort dels seus familiars i amics, que des de fa setmanes estan
fent un crit d'ajuda. La comunitat ha demanat ajuda humanitària per enviar cap a Ucraïna, a través de bars —com a Sant Joan
de Vilatorrada o Igualada— gestionats per famílies ucraïneses.
Al bisbat de Solsona, la comunitat ucraïnesa té com a referència el municipi de Guissona (per proximitat, tot i que perNúm.3.935 - Any 76

tany a la mitra d'Urgell). Guissona és el segon punt de la geografia catalana amb més presència de nacionals d'aquest
país, vinculats laboralment amb la cooperativa càrnia. Religiosament, a més d'aquest municipi, els catòlics ucraïnesos viuen la seva fe a Tàrrega i també a Cervera, tot i que el
sacerdot que els atenia ha hagut de desplaçar-se al seu país
d'origen a causa del conflicte bèl·lic.
Pel que fa al bisbat de Vic, la principal comunitat ucraïnesa es troba a Sant Joan de Vilatorrada, on representen el
29,42% dels immigrants i on també molts treballen en una
empresa càrnia En menor grau, semblantment hi ha ucraïnesos a Manresa, Igualada i Vic. (Continua a la pàgina 7.)
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«No recordeu més el temps passats,
no penseu més en les coses antigues»
Diumenge V de Quaresma / Cicle C
Lectura del llibre d’Isaïes
El Senyor, el qui obrí enmig del mar un camí, una ruta enmig de l’aigua impetuosa, el qui féu sortir per a la batalla
carros i cavalls, guerrers valents i fornits i tots caigueren, no s’aixecaren mai més, s’apagaren com un ble consumit, ara diu això: «No recordeu més els temps passats,
no penseu més en les coses antigues; estic a punt de fer
una cosa nova que ja comença a néixer, no us n’adoneu?
Pel desert faré que hi passi un camí, que corrin rius per
la solitud, els animals feréstecs, xacals i estruços em
glorificaran en veure que poso aigua en el desert, que
abunden els rius en la solitud perquè begui el meu poble,
que jo m’he escollit. Aquest poble que m’he configurat
proclamarà la meva lloança.»
(43,16-21)
Salm responsorial
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!
[125]
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
Germans, tots els avantatges que jo pogués tenir els
considero desavantatjosos comparats amb el valor que
té poder conèixer Jesucrist, el meu Senyor. Per ell m’he
avingut a perdre tot avantatge i a considerar-lo escòria
a canvi de guanyar Crist i veure’m incorporat a ell. Ni tan
sols sóc just gràcies a una justícia meva guanyada perquè he observat la Llei, sinó gràcies a aquella justícia que
Déu dóna als creients. El meu desig és conèixer Crist i
experimentar el poder de la seva resurrecció, compartir
la seva passió i configurar-me a la seva mort, per poder
arribar finalment a ressuscitar d’entre els morts. No vull
pas dir amb això que ja he obtingut aquella plenitud que
busco; corro amb l’esperança d’apoderar-me’n; puc ferho, ja que Jesucrist s’apoderà de mi. Germans, no m’imagino pas haver-me’n apoderat; el que faig és oblidar-me
dels avantatges que he deixat enrere i llançar-me tot jo
cap allò que tinc al davant; corro cap a la meta per guanyar el premi de la cursa que Déu ha convocat allà dalt
en Jesucrist.
(3,8-14)
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Lectura de l’evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús se n’anà a la muntanya de les Oliveres i l’endemà de bon matí es presentà de nou al temple.
Tothom acudia al seu entorn, i ell, assegut, els ensenyava.
Els mestres de la Llei i els fariseus li portaren una dona que
havia estat sorpresa cometent adulteri. La posaren al mig
i li digueren: «Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el
moment de cometre adulteri. Moisès en la Llei ens ordenà d’apedregar-les, aquestes dones. I vós, què hi dieu?» Li
feien aquesta pregunta insidiosament, buscant un pretext
per acusar-lo. Però Jesús s’ajupí i s’entretenia dibuixant a
terra amb el dit. Ells continuaren insistint amb la seva pregunta. Llavors Jesús alçà el cap i els digué: «Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat que comenci a tirar pedres.»
Després s’ajupí i continuà dibuixant a terra. Ells, quan van
sentir això, s’anaren retirant l’un darrere l’altre, començant pels més vells. Jesús es quedà sol, i la dona era allà al
mig. Jesús alçà el cap i digué a la dona: «On són? Ningú no
t’ha condemnat?» Ella contestà: «Ningú, Senyor.» Jesús digué: «Tampoc jo et condemno. Vés-te’n, i d’ara endavant no
pequis més.»
(8,1-11)

«Tampoc jo no
et condemno.
Ves-te’n, i d’ara
endavant no
pequis més»
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Agenda

El perdó, tornem-hi

Lit. hores: Setmana I

Carles Riera i Fonts, pvre.
Altra vegada, com diumenge passat, el tema del perdó. Jesús repara l’honor ofès:
avui pren a mercè una dona adúltera. A Israel, violar la fidelitat conjugal era del
tot reprovable, un escàndol.
Els mestres de la Llei i els fariseus paren una trampa al Mestre: si es mostra
clement i no condemna la dona que ha estat atrapada in fraganti, l’acusaran de
no respectar la llei. I si assenteix a castigar-la, deixant que l’apedreguin, anirà
contra el missatge misericordiós que ell predica.
Què fa? Davant una decisió de vida o mort dirimeix la qüestió amb una resposta
lúcida i paradoxal: «Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat que comenci
a tirar pedres.» De manera que els acusadors passen a ser els acusats, i es van
retirant l’un darrere l’altre. I ell, distraient-se, continua dibuixant a terra.
«Equivocar-se és humà; perdonar, diví», deixà escrit Alexander Pope (1688-1744).
En Déu, diu el papa Francesc, la justícia és misericòrdia i la misericòrdia és justícia.
No hi ha contraposició sinó acord (la concordantia oppositorum dels escolàstics).
Aquest text és com una lloança de la dignitat humana, un fer-nos càrrec de la
labilitat de la naturalesa de cada individu, sempre necessitada de la gràcia i del
perdó de Déu.
Aquesta paràbola és també de bo de bo un cant a la prudència, al discerniment, a
superar les contradiccions de la vida.
Jesús contagia solidaritat: no condemna la dona, la rescata, acull la seva vida, i
únicament li demana que faci comptes de no tornar-hi. Li proposa una conversió del cor i de la ment.

La imatge

La dona adúltera havia de ser lapidada segons la Llei en càstig pel
seu delicte.
Va tenir sort de trobar-se amb el
Fill del Déu misericordiós. Si fos
pels acusadors, ja podrien començar a tirar les pedres. En canvi,
escolta: «Ves, i en endavant no pequis més.»

Jesús i la dona adúltera (1535).
Hans Kemmer
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4 dilluns
—Sant Benet de Palerm, framenor
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62/
Salm 22/Jo 8,12-20
5 dimarts
—Sant Vicenç Ferrer, dominic
Nm 21,4-9/Salm 101/Jo 8,21-30
6 dimecres
—Santa Gal·la
Dn 3,14-20.91-92.95/Dn 3/
Jo 8,31-42
7 dijous
—Sant Joan Baptista de La Salle
Gn 17,3-9/Salm 104/Jo 8,51-59
8 divendres
La Mare de Déu dels Dolors,
a Bellpuig
La Mare de Déu de la Pietat,
a Igualada
Dia d’abstinència
Jr 20,10-13/Salm 17/Jo 10,31-42
9 dissabte
—Santa Maria Cleofàs
Ez 37,21-28/Jr 31/Jo 11,45-56
10 diumenge de Rams o de la Passió
del Senyor /cicle C
Onom. de Palmira
—Sant Dimes, el bon lladre
—Sant Ezequiel, profeta
—Sts. Terenci i Pompeu
Benedicció: Lc 19,28-40. Missa:
Is 50,4-7/Salm 21/Fl 2,6-11/Lc
22,14-23,56
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Presa de possessió del bisbe Francesc
viscuda des de la Delegació de Joventut
Delegació de Joventut
El dia 12 de març els joves van rebre amb emoció i alegria
el nou bisbe de Solsona, Mons. Francesc Conesa i Ferrer. Un
regal per a tota la diòcesi! La Delegació de Joventut va rebre l’encàrrec de vetllar pels bisbes i els preveres que venien a concelebrar, com també acollir el poble fidel que es va
reunir al voltant de l’altar de la Paraula i l’Eucaristia.
Un nombrós grup de joves del bisbat s’hi van aplegar. Pogueren
compartir unes paraules amb el bisbe Francesc i també amb el
bisbe José Ignacio Munilla. Va ser un moment molt bonic aca-

bada la missa i els actes festius amb el bestiari i els gegants,
abans de dinar, a les portes del Palau Episcopal. Van poder ferse una fotografia amb el bisbe Francesc i amb Mons. José Ignacio Munilla; després el bisbe d’Alacant-Oriola digué a Mn. Marc
Majà: «¡Qué jóvenes tan majos tenéis… les brillan los ojos!»
Acabats els serveis que se’ls van encomanar, anaren a dinar plegats per celebrar la jornada. Que el Senyor es cuidi sempre de
fer-nos brillar els ulls i ens augmenti cada dia més la fe perquè
el puguem seguir malgrat les moltes dificultats i entrebancs.

El nunci apostòlic beneeix un quadre a Solsona
El proppassat dissabte dia 12 de març, en acabar la celebració de la presa de possessió de Mons. Francesc Conesa Ferrer com a bisbe de Solsona, en una celebració
privada, el nunci apostòlic va beneir un dels quadres que el pintor Andrés Carrasco
ja ha finalitzat per a la parròquia de Solsona. La benedicció es va dur a terme en un
acte privat, pel fet que no es va saber fins a l’últim moment si es podria realitzar.
El nunci apostòlic, Mons. Bernardito Auza, va acceptar, molt amablement,
de beneir aquesta obra d’art. En la benedicció, que fou feta en un ambient de
recolliment i de pregària, digué: «Que aquestes obres d’art serveixin per a
l’augment de la devoció a l’Eucaristia i als sants, en benefici dels solsonins i
d’aquells que visitaran la seva església.» En acabar la petita celebració va beneir els assistents i felicità gratament el pintor.
Informa: Parròquia de Solsona / Foto: Ramon Estany.
Fulldiocesà
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Apadrina una rajola de l’església
Parròquia del Palau d’Anglesola
Els donatius de 850 rajoles se sumaran al total de les despeses de les obres realitzades des que a l’estiu del 2019 hi
hagué un esfondrament de la coberta interior del temple,
fet que va desencadenar la realització d’unes actuacions
molt més importants i que han comportat dos anys i mig de
tancament del recinte.
«Apadrina una rajola» és una campanya que busca 850 donacions de 20€ cadascuna. Gràcies a la col·laboració dels
establiments locals i a les nombroses persones de fora vila
però amb arrels al Palau, la iniciativa ha agafat embranzida. Actualment s’ha arribat a les 360 rajoles apadrinades.
Aquests 7.225€ animen a continuar el repte d’arribar a les
850 rajoles per a mantenir el patrimoni arquitectònic, el culte religiós i la cultura.
I tu, ja has apadrinat una rajola? Recordeu que ho podeu fer a
través dels establiments locals o fent una transferència bancària a la parròquia als comptes següents:

Abans de la reobertura de l’església de Sant Joan Baptista del
Palau d’Anglesola, des de la parròquia es va iniciar la campanya «Apadrina una rajola» amb l’objectiu d’aconseguir fer
front a les despeses de les obres i, més concretament, de la
renovació dels 400 metres quadrats de paviment.

La Caixa ES09 2100 0237 7202 0002 0474
BBVA ES33 0182 3194 1902 0153 7654

Visita guiada a la catedral de Solsona /
Catalonia Sacra
Com en anys anteriors, Catalonia Sacra inicia les activitats anuals en l'àmbit del
bisbat de Solsona amb una visita guiada a la catedral de Santa Maria. El dia 16
d'abril, Dissabte Sant, es farà una activitat per a conèixer un edifici que és més
antic que la mateixa diòcesi.
Carles Freixes, delegat de Patrimoni del bisbat de Solsona i director del Museu
Diocesà i Comarcal, conduirà una visita per aquest conjunt arquitectònic iniciat
en el segle XII i que comprèn un gran nombre d'estils arquitectònics, que han
anat transformant el seu aspecte original al llarg del temps.
La visita començarà a les onze del matí i és gratuïta, però requereix inscripció
prèvia (https://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/602).
3 d’abril del 2022
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Reflexions impopulars
Josep Ruaix i Vinyet, pvre.

Voldria exposar unes reflexions personals, tot i saber
que seran impopulars; tanmateix, crec que és bo d’exposar-les; si més no jo en sento la necessitat. I ho faig ara
que ja hem deixat ben enrere les festes nadalenques.
Efectivament, recordo que, en la meva llunyana infantesa, quan vaig saber la veritat sobre la manera com se
celebrava la festa dels Reis d’Orient a casa nostra, vaig
tenir una gran desil·lusió, tan gran que vaig pensar que
no compensava la il·lusió que havia tingut fins aleshores.
En aquests darrers Reis (any 2022), s’hi ha afegit l’experiència d’una nena de vuit anyets, familiar meva, que,
semblantment, en descobrir la veritat, va preguntar si
la narració bíblica que s’hi refereix és també falsa. (I ací
haig d’apuntar marginalment que, per a alguns exegetes,
la narració bíblica de la infància de Jesús no té un caràcter històric pròpiament dit; ara bé, sí que, mirem-ho com
vulguem, té un caràcter almenys simbòlic, conté unes
veritats teològiques profundes i, no cal dir-ho, té vigència litúrgica plena.)
De fet, ja fa anys que la tradició hispànica (que, per cert,
es remunta només a mitjan segle XIX) de celebrar l’Epifania tal com es fa actualment em produeix incomoditat. Dic «tradició hispànica» perquè, segons tinc entès,
només se celebra així a Espanya i en algunes antigues
colònies seves. A Itàlia, per exemple, tenen la tradició de
la Befana, mot que prové de Epifania però que s’associa a
una mena de bruixa, que porta uns regals molt modestos.
Tots sabem que existeixen altres tradicions lligades al
Fulldiocesà

temps nadalenc i als regals (tió, papà Noel, arbre...), però
no tenen inconvenients tan clars com la celebració hispànica dels Reis.
Aquests inconvenients, al meu entendre, es poden resumir
en dos: 1) La tradició actual es basa en una falsedat. I, així,
ens podem preguntar: ¿és lícit mentir als infants, encara
que sigui amb la bona intenció de crear-los una il·lusió? 2)
Barreja aquesta falsedat amb la religió. Doncs també ens
podem demanar: ¿és convenient barrejar una «comèdia»
amb fets religiosos, de tal manera que els infants igualment poden sospitar que la religió sencera és una farsa? (I
aquí podríem citar, perquè es vegi la serietat del tema, les
opinions de Freud sobre la religió com a neurosi o il·lusió,
etc., però potser no cal que ens hi embranquem, perquè
aleshores ja ens posaríem en un altre nivell.)
Personalment, no trobo justificació al fet de mentir als infants. Actualment, per exemple, ja tampoc no es fa amb les
veritats sobre l’origen de la vida humana invididual ni sobre
l’amor entre home i dona: es va dient la veritat, de manera
gradual i amb delicadesa, i les explicacions falses han passat a la història. Tampoc no trobo justificació a l’esmentada
barreja amb la religió cristiana. De fet, com a eclesiàstic, he
hagut de participar moltes vegades en els actes de la cavalcada dels Reis i sempre m’hi he trobat fora de lloc; naturalment,
he procurat realitzar la meva participació de la manera més
innòcua possible, però sempre m’ha deixat un mal regust.
Què es podria fer, doncs, per a salvar aquests inconvenients?
Doncs celebrar igualment la festa dels Reis, amb la cavalcada
corresponent, però donant-hi el caire d’una representació, tal
com fem amb els Pastorets o amb els pessebres vivents. Els
Pastorets són divertits, però hom no enganya ningú: és teatre.
I semblantment els pessebres vivents. Per tant, a mesura que
els infants en siguin capaços, caldria dir-los que, recordant el
que els Mags d’Orient van fer amb el Nen Jesús, en aquesta
escaiença ens fem regals, sobretot els pares als fills. Quant
a les tradicions del mateix cicle nadalenc esmentades anteriorment, el bon sentit ajudaria a trobar la manera correcta
d’explicar-les en cada circumstància particular.
M’imagino, com he dit al començament, que aquestes reflexions seran impopulars —pel fet, evidentment, que als
grans ens agrada veure el rostre il·lusionat dels petits
(ara bé, dit sigui entre parèntesis, és lícit això a qualsevol
preu?). Si trobeu que les meves reflexions són intempestives, perdoneu, però... «algú ho havia de dir».
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«Ara mateix necessitem que tothom resi
perquè això s’acabi i no es propagui més»
Redacció

(Prové de la pàgina 1.)
El responsable de la comunitat catòlica ucranïesa de ritu
oriental és Mn. Volodymyr Kalabishk, que ha accedit a respondre unes preguntes per al nostre Full Diocesà.
D’on és vostè?
Vaig néixer a Kalush, Ucraïna, en 1974, i vaig ser ordenat
sacerdot l’any 1999 a la ciutat d’Ivano-Frankivsk (Іва́ноФранкі́вська). És una bonica ciutat del sud-oest d’Ucraïna,
capital de l’óblast, o regió del mateix nom, on hi ha unes famoses pistes d’esquí.
Des de quan vostè té a càrrec seu aquesta comunitat?
Amb la meva esposa, Natalia, vam venir l’any 2006 a Vic.
Quina diferència hi ha entre el ritu bizantí i el romà?
Com tothom sap, en l’Església catòlica hi ha diferents ritus i tradicions. La segona en nombre és la dels catòlics de
ritu bizantí, que tenim unes tradicions diferents, amb una
litúrgia distinta de la llatina romana.
Quantes persones són i on es reuneixen per celebrar l’Eucaristia?
La comunitat greco-catòlica a la nostra diòcesi compta amb
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unes tres-centes persones i se centralitza a Sant Joan de Vilatorrada, tot i que periòdicament també se celebra a Igualada.
Com viuen la guerra des d’aquí?
Les famílies que viuen aquí pateixen molt veient com tot es
va destruint i com estan les seves famílies i amistats. La incertesa que es palpa a les ciutats, els perills constants, les
amenaces de tot el que poden trobar pel camí per als qui
marxen a refugiar-se en altres llocs o a l’estranger...
Quina és la situació de la guerra a la seva ciutat?
Ara mateix, la preocupació per la situació bèl·lica és molt gran.
Arriben notícies esgarrifadores. Cada dues hores ens truquem amb familiars i amics per saber com estan, ja que cada
dia, com a mínim tres vegades, han de refugiar-se en soterranis i refugis perquè sona l’alarma que avisa dels bombardejos.
A més, la meva ciutat té un aeroport que pateix molts atacs.
Quina és la principal ajuda que necessiten en aquests
moments?
Ara mateix necessitem que tothom resi perquè això s’acabi i
no es propagui més. L’ajuda econòmica per a ajudar que no falti aliment i medecines a través de Càritas; també es demana
que, a través de les xarxes, de forma personal s’aconsegueixi
material per a protegir aquells que estan defensant el país.

Glossa

La participació dels laics
Francesc Conesa, bisbe de Solsona

Estimats diocesans,
Totes les mans són necessàries per anunciar Jesucrist,
que és la missió de l'Església, però de manera particular
és important la col·laboració dels laics. Els Papes tenen
raó quan diuen que la nova evangelització o es realitza
pels laics o no es farà. Tanmateix, sembla que el laic cristià està adormit i que no acaba d'implicar-se en l'evangelització. Certament comptem amb molt bons laics, que
viuen la seva fe amb una entrega generosa i són molt
conscients que són “deixebles missioners”, però em temo
que la majoria de cristians viuen la seva fe de manera
passiva, com a mers receptors del que li diu la jerarquia,
sense sentir realment que ells també són responsables
de la tasca d'anunciar l'Evangeli.
Potser és això perquè no hem advertit el que significa el
baptisme com a font de vida per a cadascú i com a font
de la missió. Hem desenvolupat una visió verticalista i
parcial de l'Església, deixant els laics al darrer lloc, oblidant que “en tots els batejats actua la força santificadora de l'Esperit que impulsa a evangelitzar” (EG 119).
Des del baptisme, cada cristià té un sentit sobrenatural de la fe (“sensus fidei”) que l'autoritza a discernir
què és el que Déu vol per a la seva Església i quins són
els camins que ha de seguir per anunciar l'Evangeli.
Prendre’s seriosament el “sensus fidei” del poble de
Déu impedeix fer una divisió massa rígida entre una
Església que ensenya (“ecclesia docens”) i una altra
que es limita a aprendre (“ecclesia discens”), entre uns
que dirigeixen i uns altres que són els subalterns. Perquè la implicació dels laics sigui real, hem de canviar
aquesta mentalitat i prendre’ns seriosament el que
significa haver rebut el baptisme.

Això vol dir també que hem d'obrir vies de participació
per als laics a la vida i missió de l'Església. A això ens està
convidant el Sínode que el Papa ha convocat. A l'Església
–ha dit- “tots són protagonistes, ningú no pot ser considerat com un mer figurant” (18-09-2021). A més, la participació no pot quedar en una paraula buida, sinó que s'ha
de concretar, donant lloc a instruments i estructures que
facilitin el diàleg i la interacció del poble de Déu. El Papa
ha fet un pas important en aquesta direcció obrint als
laics les funcions de govern i responsabilitat a la Cúria
romana, de manera que, des d'ara, els laics podran presidir alguns dicasteris (Const. “Praedicate evangelium”,
art. 15). També la nostra Església de Solsona ha de continuar caminant en aquesta direcció.
L'Església és un misteri de comunió, en el si del qual hi ha
diverses responsabilitats i ministeris, i tots tenen la mateixa dignitat. El laic no sols pertany a l'Església, sinó que
ell “és” l'Església. Ho és pel baptisme i per l'Esperit Sant,
que és present al seu cor. “Cristià , coneix la teva dignitat”,
deia sant Lleó el Gran. Cal que els laics cristians reconeguin la seva vocació i s'impliquin en la missió.
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