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Sant Joan de les Abadesses, un llegat
mil·lenari
El monestir de Sant Joan de les Abadesses, edificat en el
segle XII, va ser el primer monestir femení dels comtats
catalans. És un lloc de culte religiós, d’acolliment i hospitalitat i un espai de memòria.
L’església de Sant Joan (s. XII), d’una sola nau i un creuer
amb cinc absis, és una peça única del romànic català. Passejar pel seu claustre gòtic et transportarà a reviure moments i descobrir la seva història, llegendes i tradicions.
La visita guiada al monestir us descobrirà un ric patrimoni
arquitectònic del nostre país d’arrels mil·lenàries i us farà
gaudir de la història, el paisatge i l’art.
Núm.3.952 - Any 76

L’activitat forma part de «Territori Oliba», agenda d’activitats de descoberta i coneixement del paisatge, els monuments i la història d’un territori marcat per la petjada de
l’abat i bisbe Oliba.

Data i hora: Divendres 5 d’agost a les 16.30h.
Preu adults: 10€.
Preu jubilats i persones amb mobilitat reduïda: 8€.
Menors de 12 anys, gratis.
És imprescindible fer la reserva a:
www.casesdoliba.cat

2 —bona nova

«Estimeu allò que és de dalt, no allò que
és de la terra»
Diumenge XVIII durant l’any / Cicle C
Lectura del llibre de l’Eclesiastès
Vanitat i més vanitat, deia el Portaveu-del-poble, vanitat i
més vanitat, tot és en va.
Després que un home s’ha esforçat a treballar amb coneixement, traça i eficàcia, ho ha de deixar tot a un altre que
no s’hi ha esforçat per res. També això és en va, i és una
gran dissort.
Perquè, de fet, què en treu l’home de tot esforç i de tot el
neguit amb què treballa sota el sol? Passa els dies en el desfici i en les penes de la seva servitud, i de nit el seu cor no
descansa. També això és en va.
(1,2.2,21-23)
Salm responsorial
Al llarg de tots els segles, Senyor, heu estat sempre la
nostra muralla.
(89)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist,
cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la
dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de
la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el
Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu
amb ell plens de glòria.
Per tant, feu morir allò que us lliga a la terra: fornicació,
impuresa, passions, mals desigs i l’amor al diner, que és una
idolatria; no us enganyeu els uns als altres, vosaltres que
us heu despullat de l’home antic i del seu estil d’obrar, i us
heu revestit del nou, que es renova a imatge del seu Creador i avança cap al ple coneixement.
Aquí ja no compta ser grec o jueu, circumcís o incircumcís,
bàrbar o escita, esclau o lliure, sinó que Crist ho és tot, i és
de tots.
(3,1-5.9-11)
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, un de la gent digué a Jesús: «Mestre, convenceu el meu germà que es parteixi amb mi l’herència.»
Jesús li contestà: «Bon home, qui m’ha encomanat a mi que
fes de jutge o de mediador entre vosaltres?» Llavors digué
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a tothom: «Vigileu! Guardeu-vos de tota ambició de posseir
riqueses, perquè ni que algú tingués diners de sobres, els
seus béns no li podrien assegurar la vida.»
I els ho explicà amb una paràbola: «Un home ric va treure de les seves terres unes collites tan abundants que no
tenia on guardar-les. Tot rumiant es va dir: ja sé què faré:
tiraré a terra els meus graners, en construiré de més grans,
hi guardaré tot el meu gra i les altres mercaderies meves i
em diré a mi mateix: “Tens reserves per a molts anys: reposa, menja, beu, diverteix-te.” Però Déu li digué: “Vas errat!
Aquesta mateixa nit et reclamen el deute de la teva vida i
tot això que volies guardar-te, de qui serà? Així passa amb
tothom qui reuneix tresors per a ell mateix i no es fa ric als
ulls de Déu”.»
(12,13-21)

«Guardeu-vos de
tota ambició de
posseir riqueses,
perquè ni que algú
tingués diners de
sobres, els seus
béns no li podrien
assegurar la vida»
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Agenda

Béns que perdurin

Lit. hores: Setmana II

Joan Mir Tubau, prev.
Jesús contradiu l’home de l’herència perquè està aferrat als béns caducs. I ho rebla amb la paràbola, en què expressa que cal concentrar-se en el que és durador
i no posar tot el nostre voler en riqueses efímeres i passatgeres.
Tota seguretat que no es fonamenti en Déu —misteri de la nostra existència— és
pura il·lusió. Per això Jesús no vol actuar de jutge, perquè veu en el qui acudeix
a ell un afany desmesurat de possessió. La seva sentència (manera de sentir) no
és la que expressa, al final d’un procés jurídic, un magistrat, sinó la d’un Pare
pròvid que té cura dels seus fills.
La vida no esdevé més segura com més béns materials posseïm. Ben mirat, el
problema fonamental que aquí es planteja no és la riquesa en ella mateixa, sinó
l’acaparament egoista: l’home foll no és el qui guarda estalvis per al futur, sinó
el qui acumula sols per a ell i no pensa en l’eternitat ni en les necessitats dels

1 dilluns
—Sant Alfons Maria de Liguori, bisbe
fund. dr.
—Sant Fèlix Africà (Feliu), mr. a Girona
Agost, consagrat al Puríssim Cor de Maria
Jr 28,1-17/Salm 118/Mt 14,13-21
2 dimarts
La Mare de Déu dels Àngels o de la
Porciúncula
—Sant Eusebi de Vercel·li
Jr 30,1-2.12-15.18-22/Salm 101/
Mt 14,22-36

altres. Jesús demana que ens fem rics als ulls de Déu.
Com ensenya l’experiència humana, en aquest món hi som de pas. Ve un dia que
ho hem de deixar tot, sigui molt sigui poc. Ja ho deia el poeta Horaci: «La pàl·lida
Mort truca amb peu imparcial a les cabanes dels pobres i a les torres dels reis.»
Ser és més important que tenir: la vida no són les coses que posseïm materialment, sinó un regal de Déu a un ésser a qui ha constituït persona.

La imatge

Era establert com calia procedir a
l’hora de repartir una herència. Jesús, en canvi, entra a no posar el cor
en l’ambició de posseir, quan, per
exemple, la vida la tenim sense haver-la treballada: de manera gratuïta. Si amb un graner ple s’acaba el do
de la vida, de què et servirà?
Cerquem de posseir sense que el cor
s’hi arrapi, i podrem compartir els
nostres béns amb els altres.
Charles Montgomery Burns (1987).
Matt Groening

31 de juliol del 2022

3 dimecres
—Santa Lídia, deixebla de Sant Pau
Jr 31,1-7/Jr 31/Mt 15,21-28
4 dijous
—Sant Ruben, ermità
—Sant Joan Maria Vianney
Jr 31,31-34/Salm 50/Mt 16,13-23
5 divendres
La Dedicació de la Basílica de Santa
Maria la Major
La Mare de Déu de les Neus o Santa
Maria la Blanca
Na 2,1.3;3,1-3.6-7/Dt 32/ Mt
16,24-28
6 dissabte
La Transfiguració del Senyor (popularment Sant Salvador)
Dn 7,9-10.13-14 o bé 2Pe 1,16-19/
Salm 96/Lc 9,28b-36
7 diumenge XIX de durant l’any/Cicle C
N.S. d’ Itziar
Sant Albert de Sicília, carmelita
Sa 18,6-9/Salm 32/He 11,1-2.8-19/
Lc 12,32-48

Glossa

Promoure una cultura del diàleg
Francesc Conesa, bisbe de Solsona

Davant els extremismes fonamentalistes i relativistes,
avui resulta més necessari que mai apostar pel diàleg.
El papa Francesc ha dit: «Per a participar en l´edificació
d´una societat oberta, plural i solidària és essencial desenvolupar i assumir constantment i sense flaquejar
la cultura del diàleg com el camí a seguir» (30-3-2019).
Enfront de la concepció de l’Església com una institució
monolítica, tancada en si mateixa, cal subratllar que és
el seu deure obrir-se al diàleg amb tots els homes per a
comprendre les esperances i recerques que acull el seu
cor, com també per a afavorir el diàleg entre els homes,
entre els pobles i les religions, a la recerca conjunta de
la veritat i del bé comú.
L’Església camina al llarg de la història juntament amb altres homes i dones i és cridada, amb aquests, a assolir la
plenitud de la veritat. El Concili Vaticà II, després d’explicar que la revelació divina resplendeix en Crist, «mediador i plenitud de tota la revelació» (DV 2), va subratllar que
l’Església «camina a través dels segles cap a la plenitud de
la veritat, fins que en ella es compleixin plenament les paraules de Déu» (DV 8). És un text que m’agrada especialment, perquè posa en relleu que la veritat és una realitat
dinàmica, que està en creixement. Per a assolir plenament
aquesta veritat, l’Església necessita dialogar amb els homes, amb les cultures i amb les religions.
Alguns pensen erròniament que, com que els cristians
ens adherim a Jesucrist, que és «el camí, la veritat i la
vida», ja no cal fer més esforços per assolir la veritat.
Però la plenitud de la veritat rebuda en Jesucrist no
dona a cadascun dels cristians la garantia d’haver assimilat plenament aquesta veritat. Necessitem el diàleg
amb els altres per a assimilar millor la riquesa de la veritat que hem rebut.

Els cristians hem de promoure el diàleg entre tots els homes i pobles, des de la consciència que tots els homes tenen la mateixa dignitat i que —com diu el proemi de Nostra aetate— «tots els pobles formen una comunitat, tenen
un mateix origen, ja que Déu va fer habitar tot el gènere
humà sobre la faç de la terra». Aquest tema del diàleg per
a la construcció d’un món fratern ha estat desenvolupat
pel papa Francesc en la seva encíclica Fratelli tutti. Davant una cultura de la disgregació i del fragment, hem de
propiciar la integració, superant exclusions i incomprensions i obrint camí cap al diàleg. Davant l’individualisme
creixent de la nostra societat, cal apostar decididament
per crear llaços de fraternitat. «Apropar-se, expressar-se,
escoltar-se, mirar-se, conèixer-se, tractar de comprendre’s, buscar punts de contacte, tot això es resumeix en
el verb dialogar», escriu el Sant Pare (Fratelli tutti, 198).
Hi ha persones que temen el diàleg i es refugien en mons
privats o reaccionen amb violència destructiva. Però per a
nosaltres no hi ha cap altra alternativa que el diàleg.
(De la conferència «Creure en Jesucrist en una societat
plural»)
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