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Festa de
l’Exaltació
de la Santa
Creu
Dimecres vinent és la festa de l’Exaltació de la Santa Creu, celebrada cada
any el 14 de setembre. Aquesta data
recorda tres esdeveniments:
El primer, la troballa de la veracreu
per santa Elena.
El segon, la dedicació de les esglésies
construïdes per l’emperador Constantí
en el lloc del Sant Sepulcre i al Calvari.
El tercer, la restauració de la creu
vertadera a Jerusalem l’any 629 per
l’emperador bizantí Heracli després
d’haver caigut en mans de l’emperador persa Cosroes II en la conquesta
sassànida de Jerusalem l’any 614.
Segons la tradició cristiana, la veracreu
fou descoberta l’any 326 per santa Elena, la mare de l’emperador romà Constantí el Gran, durant un pelegrinatge a
Jerusalem. Llavors es va construir l’església del Sant Sepulcre en el lloc del
descobriment, per ordre d’Elena i Constantí. L’església fou dedicada nou anys
més tard, amb una part de la creu.
Un terç va romandre a Jerusalem, un
terç fou portat a Roma i dipositat a la
basílica de Santa Creu de Jerusalem
i un terç fou portat a Constantinoble
per fer inexpugnable la ciutat.
El dia 3 de maig, a la parròquia de Sant
Pau de Narbona d’Anglesola, de la nostra diòcesi de Solsona, se celebra també la festa de la Santa Creu.
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«Us asseguro que al cel hi haurà també més
alegria per un sol pecador convertit…»
Diumenge XXIV durant l’any / Cicle C
Lectura del llibre de l’Èxode
En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: «Vés, baixa a la
plana: s’ha pervertit el teu poble, que tu havies fet pujar de
la terra d’Egipte. De seguida s’han desviat del camí que jo
els havia prescrit. S’han fet un vedell de fosa i l’han adorat,
li han sacrificat víctimes i diuen: “Poble d’Israel, aquí tens
els teus déus, els qui t’han fet sortir d’Egipte”.» Per això el
Senyor digué a Moisès: «Veig que aquest poble és rebel al
jou. Deixa’m que s’inflami la meva indignació i no en deixaré rastre. Després et convertiré en un gran poble.»
Però Moisès apaivagava el Senyor, el seu Déu, i li deia: «Senyor, per què s’encén el vostre enuig contra el vostre poble,
que havíeu fet sortir de la terra d’Egipte amb gran poder i amb
mà forta? Recordeu-vos d’Abraham, d’Isaac i d’Israel, els vostres servents; recordeu que els vau jurar per vós mateix i els
vau dir: “Faré que la vostra descendència sigui tan nombrosa
com les estrelles del cel, i tot aquest país que jo us havia dit el
donaré als vostres descendents i el posseiran per sempre”.»
Llavors el Senyor es desdigué del mal que havia amenaçat
de fer al seu poble.
(32,7-11.13-14)
Salm responsorial
Aniré a trobar el meu pare i li diré: Pare he pecat.
[50]
Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu
Estic agraït a Jesucrist, el nostre Senyor. És ell qui m’ha donat
forces. Li agraeixo que m’hagi considerat prou fidel per a confiar-me un servei a mi, que primer blasfemava contra ell i el perseguia i l’injuriava. Però Déu s’apiadà de mi, perquè quan encara no tenia fe no sabia què feia. La gràcia del nostre Senyor ha
estat pròdiga amb mi, juntament amb la fe i l’amor en Jesucrist.
Això que ara et diré és cert, i del tot digne de crèdit: que
Jesucrist vingué al món a salvar els pecadors, i entre els
pecadors jo sóc el primer. Però Déu se n’apiadà perquè Jesucrist pogués demostrar primerament en mi tota la grandesa de la seva paciència, fent de mi un exemple dels qui es
convertiran a la fe i tindran així la vida eterna.
Al rei de tot el món, Déu únic, immortal, invisible, honor i
glòria pels segles dels segles. Amén.
(1,12-17)
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Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, veient que tots els cobradors d’impostos i
els altres pecadors s’acostaven a Jesús per escoltar-lo, els
fariseus i els mestres de la Llei murmuraven entre ells i
deien: «Aquest home acull els pecadors i menja amb ells.»
Jesús els proposà aquesta paràbola: «¿Qui de vosaltres, si
tenia cent ovelles i en perdia una, no deixaria en el desert
les noranta-nou i aniria a buscar la perduda fins que la trobés? I quan l’hagués trobada, ¿oi que se la posaria tot content a les espatlles i, arribant a casa, convidaria els amics i
els veïns dient-los: “Veniu a celebrar-ho: he trobat l’ovella
que havia perdut”? Us asseguro que al cel hi haurà també
més alegria per un sol pecador convertit que no pas per
noranta-nou justos que no necessiten convertir-se.
»I si una dona tenia deu monedes de plata i en perdia una,
¿no encendria el llum i escombraria la casa i la buscaria
amb tot l’interès fins que la trobés? I quan l’hagués trobada, oi que convidaria les amigues i les veïnes dient-los: “Veniu a celebrar-ho: he trobat la moneda que havia perdut”?
Us asseguro que hi ha una alegria semblant entre els àngels de Déu per un sol pecador convertit.»
(15,1-32)

«Estic agraït
a Jesucrist, el
nostre Senyor.
És ell qui m'ha
donat forces»
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Agenda

El perdó creatiu

Lit. hores: Setmana IV

Carles Riera i Fonts, pvre.
El perdó humanitza, és ferment de tendresa i ensenya a valorar la gratuïtat.
Aquí parlem del perdó entès no com un acte de feblesa, sinó com una obra de
creació. És la capacitat d’amor que hi ha dins nostre, la qual redimensiona la
pena i el dolor. Crea un món més harmoniós, prepara un futur de pau i germanor.
Hi ha qui diu que l’essència del missatge de Jesús es pot explicar amb tres paràboles fonamentals: la del fill pròdig, la del bon samarità i la de l’amo que surt
a llogar treballadors. Totes les altres detallen o accentuen aspectes d’aquestes
tres paràboles essencials.
En la del fill pròdig, el germà petit peca per debilitat o manca de força moral,
mentre que el germà gran peca per inclemència, ressentiment i duresa de cor.
(Pecar és endurir el cor a les necessitats dels altres.) Contràriament, el pare —
Déu— vessa estimació i bondat. En ell, la llei i la llibertat no entren en conflicte.
Es desviu pels fills, els acull incondicionalment i els perdona sempre amb gran
generositat.
Perdonar és un acte, ple de sentit i de vida, que crea serenor en el cor de qui perdona, i alliberament i alegria en el de qui és perdonat. El perdó crea futur, obre
horitzons, fa que la novetat irrompi ara i aquí.
Ni el pecat ni la mort no poden destruir l’amor del Pare.

13 dimarts
La Mare de Déu de l’Abellera
—Sant Joan Crisòstom
1C 12,12-14.27-31a/Salm 99/Lc
7,11-17
14 dimecres
L’Exaltació de la Santa Creu
Aniversari de l’ordenació episcopal de
Mons. Romà Casanova
Nm 21,4b-9/Salm 77/Fl 2,6-11/Jo
3,13-17
15 dijous
La Mare de Déu dels Dolors
1Tm 3,14-16/Salm 110/Jo 19,25-27
16 divendres
—Sant Corneli, papa mr.
—Sant Cebrià, bisbe mr.
Beat Ignasi Casanovas, escolapi mr.
1C 15,12-20/Salm 16/Lc 8,1-3

La imatge

Déu vol fer-nos participar de la seva
pròpia vida, ens reconeix com a fills,
ens estima i vol el nostre bé. Pecar és
posar resistència a l’amor de Déu, és
fugir de la casa del Pare, és abdicar
de la condició de fills, és rebutjar els
altres fills, és fer mal i fer-nos mal.
Jesús ens fa saber que, malgrat el
nostre pecat, el Pare continua estimant-nos i ens espera amb els braços oberts per fer-nos retrobar la
nostra dignitat de fills.
El retorn del fill pròdig (1886-94). James Tissot
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12 dilluns
El Dolç Nom de Maria
Onom. Dolça, Marià…
Beat Miró de Taganament
1C 11,17-26.33/Salm 39/Lc 7,1-10

17 dissabte
—Sant Robert Bel·larmino, cardenal i dr.
—Santa Adriana de Frigia
L’estigmatització de St. Francesc d’Assís
Dedicació de la Catedral de vic
1C 15,35-37.42-49/Salm 55/Lc 8,4-15
18 diumenge XXV de durant l’any /
Cicle C
—Santa Sofia, mr.
Jornada Mundial del Turisme
Am 8,4-7/Salm 112/1Tm 2,1-8/Lc
16,1-13
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Quatre anys treballant per la restauració
de l’orgue de la catedral de Solsona
Comissió de l’Orgue
El 12 d’agost del 2018, en el concert de l’AIMS, ens vam preguntar si seria possible restaurar l’orgue de la catedral de
Solsona. El 14 d’agost del 2022, quatre anys després, us oferim una mostra de l’estat actual de la restauració, que encara la seva recta final: les manxes i el moble ja es poden trobar
a la catedral, mentre que els tubs, els salmers, els registres,
els teclats i el pedaler continuen al taller Blancafort, Orgueners de Montserrat, SL, de Collbató, en una fase avançada.
Es preveu que abans d’acabar l’any es puguin col·locar totes
les peces al seu lloc original per a la posterior harmonització i afinació de l’instrument.
La comissió agraeix la col·laboració dels particulars, empreses i institucions i confia que els 30.000€ que manquen
per cobrir el pressupost inicial de 671.543,01€ s’aniran
aconseguint.
Entre tots ho farem possible!

Trobada Diocesana de Vida Creixent
El dimecres dia 28 de setembre tindrà
lloc la XVII Trobada Diocesana de Vida
Creixent, enguany a Tàrrega. El programa és el següent:
9.30h. Arribada i esmorzar.
10h. Pregària a càrrec de Mn. Abel
Trulls (consiliari).
10.05h. Benvinguda i presentació a
càrrec de l’alcaldessa de Tàrrega, Sra.
Alba Pijuan; del rector, Mn. Josep M.
Vilaseca, i de Mons. Francesc Conesa,
bisbe de Solsona.
10.35h. Assemblea ordinària, amb intervencions de la presidenta, la secretària, el tresorer i la junta diocesana.
Precs i preguntes.
11h. Descans.
11.15h. Tema de fons, amb la conFulldiocesà

ferència «Hi ha vida després de la
mort?», a càrrec del Dr. Manuel Sans,
especialista en cirurgia general i digestiva, professor de cirurgia de la
Universitat de Barcelona. Un testimoni ens explicarà una experiència viscuda sobre aquest tema de fons.
12.30h. Anada a la parròquia de Santa
Maria de l’Alba.
12.50h. Missa concelebrada presidida
pel bisbe Francesc.
14h. Fotografia de grup.
ESPAI MERCAT
14.30h. Dinar de germanor i sobretaula.
17h. Comiat.
Per a més informació i inscripcions,
adreceu-vos al vostre animador o responsable de grup.
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Festa de Sant Ramon Nonat, copatró
de la diòcesi
El dia 31 d’agost el bisbe Francesc va presidir la festa de
Sant Ramon al seu santuari, juntament amb els pares
mercedaris.
La diada va començar amb la benedicció dels tractors, després de donar tres tombs al santuari. Després se celebrà
una missa solemne, en què el prelat parlà dels tres ensenyaments de la vida de sant Ramon: la importància d’anunciar Crist, d’oferir la llibertat als homes i d’estimar l’Eucaristia i la Mare de Déu.
Seguidament es va fer un aperitiu amb les autoritats
presents i, finalment, hi hagué un dinar de germanor

amb la comunitat mercedària. Sant Ramon és patró secundari de la diòcesi de Solsona, que es confia a la seva
intercessió.
També a Tàrrega varen celebrar aquesta festa amb una
missa presidida per l’escolapi targarí P. Manel Salas, concelebrant amb el rector de la unitat pastoral parroquial
targarina, Mn. Josep Maria Vilaseca, i els reverends Josep
Camprubí i Joan Viladot.
Al final de l’eucaristia el P. Salas procedí a la benedicció de
l’aigua de sant Ramon, i els nombrosos devots feren el tradicional traguet mentre s’entonaven els seus goigs.

I Campament Intergeneracional de Mans Unides
Del 3 al 7 d’agost dues noies de Berga van anar al 1r Campamento Intergeneracional Sostenible de Mans Unides, anomenat «Manos que cuidan».
Durant quatre dies van fer activitats relacionades amb els joves i la seva capacitat de prosseguir el llegat de la institució. La seva capacitat d’ajudar i les seves
ganes de col·laborar es veieren reflectides en les línies d’actuació que van pactar
amb els altres joves que participaven en el campament intergeneracional.
Des de Mans Unides donem l’enhorabona als organitzadors i animem a participar en el pròxim campament. Si voleu més informació, no dubteu a contactar
amb Mans Unides Berga.
Informa: Mans Unides Berga.
11 de setembre del 2022
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La nova llei de l’avortament, una llei
inhumana
Redacció
«Avortar no és mai un dret.» Són les paraules portaveu de
la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, davant
l'aprovació, en Consell de Ministres, del projecte de reforma de la Llei de l'Avortament, que ara haurà de passar el
tràmit a les Corts i que cerca, en paraules de la ministra
Irene Montero, «blindar la interrupció de l'embaràs» en la
sanitat pública, eliminar els tres dies de reflexió o el consentiment patern per a les menors de 16 i 17 anys. És una

llei qualificada d’inhumana pel moviment a favor de la vida.
«La nova llei de l'avortament suprimeix la informació i la
reflexió com una cosa prèvia i imprescindible per a prendre una decisió tan greu per a la vida d'una altra persona.
Tot un símptoma d'una manera de governar», va recalcar
l'arquebisbe de Valladolid a Twitter. També fou entrevistat
a la cadena COPE, on Argüello titllavà de «tremend» que la
solució d’un embaràs sigui «aniquilar» la vida.

Consistori de cardenals a Roma
El dissabte 27 d'agost el papa Francesc presidí el Consistori ordinari públic, el
vuitè del seu pontificat, en el qual va crear 20 nous cardenals, 16 d'ells menors
de vuitanta anys i, per tant, electors en un futur conclave, i quatre no electors,
en haver superat aquest llindar d'edat. En el Consistori es van votar les causes
de canonització de dos beats i aquesta setmana ha continuat amb la trobada dels
purpurats i el Sant Pare per a reflexionar sobre la Praedicate Evangelium, la
constitució apostòlica que reforma la Cúria Romana.
Els nous cardenals, que segueixen la línia de ser una representació de l’Església Universal, exerceixen al Brasil, Paraguai, Mongòlia, Timor Oriental, Índia, Singapur i Nigèria.
Entre els nous cardenals hi ha un espanyol: Fernando Vérgez (Salamanca, 1-31945), membre dels Legionaris de Crist, president de la Comissió Pontifícia per a
l'Estat de la Ciutat del Vaticà i la Governació de la Ciutat del Vaticà, coneguda com
a «Governatorato», el dicasteri que exerceix el poder legislatiu del Vaticà.
Fulldiocesà
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Roma: beatificat el papa
Joan Pau I

La Pel·lícula

Mali Twist
Dirigida per Robert Guédiguian

Redacció
tífex que amb el seu somriure —com
va dir Francesc— aconseguí transmetre la bondat del Senyor.
Albino Luciani, nascut en 1912 en
un poblet del nord d’Itàlia, provenia
d’una família molt humil. Ordenat
sacerdot, fou professor del Seminari
i mostrà un gran interès per la catequesi i per l’ensenyament. En 1958
fou nomenat bisbe de la diòcesi de
Vittorio Veneto i, en 1969, patriarca de Venècia. En 1973 era creat
cardenal i poc després escriuria un
dels seus llibres més famosos: Illustrísims senyors, unes cartes fictícies a personatges històrics.

El Sant Pare va declarar beat diumenge passat el papa Joan Pau I, que
ocupà la seu de Pere només durant
trenta-tres dies l’any 1978, entre els
pontificats de Pau VI i Joan Pau II.
El papa Francesc, en la seva homilia, va afirmar que el nou beat
visqué amb l'alegria de l'Evangeli,
sense concessions, estimant fins a
l'extrem i, seguint l'exemple de Jesús, fou un pastor afable i humil. En
una jornada grisa, sota una intensa
pluja, la plaça de Sant Pere va ser escenari de la celebració per a elevar
als altars l'Albino Luciani, un pon11 de setembre del 2022

L’agost de 1978 els cardenals el
triaven com a Papa, i ell prengué
el nom dels seus dos antecessors:
Joan XXIII i Pau VI. Fou el primer
sant pare no coronat i el darrer
que usà la cadira gestatòria. Durant trenta-tres dies va oferir algunes audiències generals i digué
unes paraules a l’àngelus, que van
captivar per la seva senzilla personalitat. Les fonts oficials afirmen que un infart va posar fi a la
seva vida, amb seixanta-cinc anys,
però sempre han circulat teories
alternatives. La vicepostuladora
de la seva causa ha afirmat que els
documents mèdics demostren que
la mort fou natural i que la tesi de
l’enverinament és falsa.
La causa de beatificació s’incoà a
petició de l’episcopat del Brasil i se
li atribueix el miracle de la curació
d’una nena a Buenos Aires.

Canadà-França-Senegal, 2022
Intèrprets: Stéphane Bak i Alicia
Da Luz Gomes
Per a majors de 16 anys
Drama
Pel·lícula ambientada al Mali
postcolonial dels anys seixanta,
quan els joves de Bamako ballen el rock and roll recentment
importat d'Occident i somien una
renovació política.
Mali Twist se centra en els personatges de Samba i Lara. Ell és un
jove socialista que s'enamora de
l'enèrgica Lara durant una de les
seves missions a la selva.
Per tal d’escapar del seu matrimoni forçat, ella fuig en secret
amb ell a la ciutat. Però l'espòs de
Lara no ho permetrà i la Revolució ràpidament els proporcionarà
doloroses desil·lusions mentre
desitgen un futur junts.
Pel·lícula premiada, amb una
gran presentació, que enganxa
des del primer moment, i amb
bones actuacions.

Glossa

Ser cristians en minoria
Francesc Conesa, bisbe de Solsona

Enmig d’una societat molt plural, les nostres comunitats són generalment molt modestes, petites en nombre
i amb escassos mitjans. Els cristians estem passant a ser
una minoria en les societats occidentals. Això no ens ha
pas d’espantar. El cristianisme ha estat viscut de moltes
maneres al llarg de la història. Al començament van ser
només un petit grup al mig d’un vast imperi. Després van
venir altres èpoques d’expansió i fins i tot d’imposició i de
domini en algunes societats. La manera de viure l’Evangeli
canviarà sens dubte, però el nucli roman inalterable. Això
requereix ser flexible i no aferrar-nos a models passats de
vivència del cristianisme, a posicions arcaiques pròpies
d’altres moments.
La crisi de fe actual conduirà a una Església més petita i
també més purificada. Segurament no podrà mantenir gaires de les estructures que ha creat; fins i tot haurà de desprendre’s d’obres i institucions que ha aixecat al llarg dels
segles. Serà una Església més pobra, més simple. Potser
aleshores aquesta petita comunitat serà més significativa
per al nostre món, perquè anirà menys carregada de privilegis i serà molt més lliure. Allò essencial serà sempre viure
amb profunditat la fe, ser veritablement homes i dones de
Déu, que parlen d’ell des de la seva pobresa, recolzats en una
forta experiència. En el futur ja no serà possible ser cristià
per conveniència, per contagi de la massa o per comoditat.
Els cristians serem minoria en les societats del futur.
Però, amb l’ajuda de la gràcia, podem esdevenir una minoria significativa, que interpel·li la societat amb la proposta d’un nou ordre de coses. Una Església en minoria
pot ser una ocasió per a créixer en autenticitat i fidelitat
a l’Evangeli. El papa Benet va dir que «l’Església catòlica
s’ha de comprendre com a minoria creativa», que és capaç de transformar la societat, perquè «té una herència
de valors que no són una cosa del passat sinó una reali-

tat molt viva i actual» (26-9-2019). Encara que siguem
una Església en minoria, som conscients que tenim a les
nostres mans alguna cosa nova, un missatge capaç de recrear la civilització actual, rescatant-la de la decadència.
Quan una minoria és creativa, actua com a llevat dins la
massa, impedint el deteriorament i degradació de la societat. L’Església ha de ser una minoria transformadora.
Comentant aquesta idea, el papa Francesc deia: «El papa
Benet va ser un profeta d’aquesta Església del futur, una
Església que es farà més petita, perdrà molts privilegis,
serà més humil i autèntica i trobarà energia per a l’essencial. Serà una Església més espiritual, més pobra i menys
política: una Església dels petits» (3-4-2022). I afegia que
no hem d’oblidar mai que la vocació de l’Església «no són
els números. És evangelitzar. La joia de l’Església és evangelitzar. El veritable problema no és que siguem pocs, en
definitiva, sinó que l’Església evangelitzi». No ens cansem
ni ens desanimem. Tenim un tresor immens a les nostres
mans, que és Crist. No desistim de buscar camins perquè
arribi a moltes persones la gràcia de creure-hi.
(De la conferència «Creure en Jesucrist en una societat
plural»)
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