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La Mare de
Déu amb el
Nen
El Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona va presentar, el dia 3 de
setembre, una nova incorporació
d’art al seu fons, la Mare de Déu
amb el Nen, una talla de fusta policromada que data dels segles XIIXIII i que es troba en bon estat de
conservació.
La Generalitat de Catalunya la va
adquirir el juliol passat per 100.000
euros procedent de la col·lecció
d’art de Liliana Godia.
La imatge fa més d’un metre d’alt i
té moltes similituds amb la Mare de
Déu del Claustre de Santa Maria de
Solsona.
La talla va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 2014. La
presentació tingué lloc a la Sala del
Campanar del Museu de Solsona.
La peça, ara adquirida per la Generalitat, ja va ser a Solsona l’any
2016 durant l’exposició «Sub Tuum
Praesidium. La imatge de la Mare
de Déu al Bisbat de Solsona».
Ara s’incorpora a l’exposició permanent que es podrà visitar fins al dia
8 de gener del 2023.
(Continua a la p. 4.)
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«Desitjo que els homes preguin
pertot arreu.»
Diumenge XXV durant l’any / Cicle C
Lectura de la profecia d’Amós
Escolteu això, vosaltres que us abraoneu sobre els pobres
per anorrear els desvalguts del país, vosaltres que dieu:
«Quan haurà passat la festa de la lluna nova per poder vendre queviures! Quan haurà passat el dissabte per poder obrir
els graners! Vendrem el gra amb mesures més petites i, per
cobrar, pesarem la moneda amb pesos més grans. Farem
trampa amb les balances i vendrem el rebuig barrejat amb
el gra. Per tenir un esclau, comprarem amb diners gent necessitada, amb un parell de sandàlies comprarem un pobre.»
El Senyor ho jura per la glòria de Jacob: «No oblidaré mai tot
això que fan.»
(8,4-7)
Salm responsorial
Lloeu el Senyor, que treu el pobre de la cendra.
[112]
Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu
Primer de tot us recomano que feu a Déu pregàries, oracions,
súpliques i accions de gràcies per tots els homes, pels reis i
per tots els qui tenen autoritat, perquè puguem portar una
vida tranquil·la i serena, tota donada a la pietat i a l’honestedat. Pregar així és bo i agradable a Déu, el nostre salvador,
que vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement
de la veritat. Hi ha un sol Déu. El mitjancer entre Déu i els
homes és també un de sol, l’home Jesucrist, que es donà ell
mateix per rescatar tots els homes. El testimoniatge sobre
tot això ha estat fet públic al temps apropiat, i jo n’he estat
fet herald i apòstol, mestre per instruir en la fe i en la veritat
els qui no són jueus. Això que dic és veritat, no menteixo. Desitjo que els homes preguin pertot arreu, i que puguin alçar
les mans netes, evitant les baralles i les discussions.
(2,1-8)
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: [«A un home
ric li van denunciar que el seu administrador malversava
els seus béns. Ell el cridà i li digué: “Què és això que sento
dir de tu? Dóna’m comptes de la teva administració: d’ara
endavant ja no podràs administrar els meus béns.” L’administrador va pensar: “Què podré fer, ara que el meu amo em
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despatxa de l’administració? Per cavar, no tinc prou força;
anar a captar em fa vergonya. Ja sé què he de fer per trobar
qui em vulgui a casa seva quan perdré l’administració.”
»I cridà un per un els qui tenien deutes amb el seu amo. Al
primer li digué: “Quant deus al meu amo?” Ell li contestà:
“Cent bidons d’oli.” Li digué: “Aquí tens el teu rebut. Seu de
pressa i escriu-ne un que digui cinquanta.” A un altre li digué: “I tu, quant deus?” Li contestà: “Cent sacs de blat.” Li diu:
“Aquí tens el teu rebut. Escriu-ne un que digui vuitanta”.»
I aquest administrador de riquesa enganyosa, el Senyor el
lloà així: «Ha estat prudent, perquè, en el tracte amb els homes de la seva mena, els homes del món són més prudents
que els fills de la llum.
»I jo us dic: Guanyeu-vos amics a costa de la riquesa enganyosa, perquè quan desaparegui, trobeu qui us rebi eternament a casa seva.]
»L’home que és fidel en els béns que valen poc també ho serà
en els de més valor, i l’home infidel en els béns que valen
poc, també ho serà en els de més valor. Per això, si no fóssiu
fidels en l’administració de les riqueses enganyoses, qui us
confiaria les riqueses veritables? Si no fóssiu fidels en les riqueses que són d’un altre, qui us confiaria les que de dret us
corresponen? Ningú no pot servir dos amos: si estima l’un,
no estimarà l’altre, si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No
podeu ser servidors de Déu i de les riqueses.»
(16,1-13)

«No podeu ser
servidors de Déu i
de les riqueses.
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Agenda

L’administrador astut

Lit. hores: Setmana I

Carles Riera i Fonts, pvre.
Què és essencial? Allò que no es fa malbé, que no expira. Els béns terrenals que
posseïm han d’estar al servei de l’amor perdurable, perquè les riqueses materials les haurem de deixar un dia o altre.
Jesús lloa la iniciativa de l’administrador astut (la intuïció, la imaginació o previsió, l’enginy), però no pas la deshonestedat del seus actes.
I, a continuació, avisa sobre el perill de convertir la riquesa en un ídol, un déu
fals, sobre la necessitat de no separar l’ètica de la nostra manera de guanyar-nos
la vida: «L’home que és fidel en els béns que valen poc, també ho serà en els de
més valor, i l’home infidel ens els béns que valen poc, també ho serà en els de
més valor.» («Qui roba un ou, roba un bou», diu l’adagi.) És a dir, allò singular o
particular és expressió d’un valor més general.
Un advertiment al qui té: fes servir la teva riquesa per a ajudar els pobres, els
malalts, els desvalguts, els indefensos; guanya’t la seva amistat compartint amb
ells els béns, i els pobres, que són els darrers, t’ajudaran quan passaran a ser els
primers. Si serveixes el diner faràs malifetes, si serveixes Déu —mostrant-te
lleial als valors del Regne— obraràs rectament.
Hem d’aprendre a ennoblir la nostra naturalesa humana practicant la justícia,
evitant el frau o l’engany, fent el bé. En Jesús, Déu-Pare participa de la nostra
història, no únicament com a idea sinó com a realitat vivent.

La imatge

Jesús lloa l’administrador infidel
per murri. Ens ve a dir: «Així com
els mundans se les pensen totes per
aconseguir els seus propòsits, molt
més els fills de la llum han de saber
esprémer el magí per atényer els
béns veritables.» La murrieria que
recomana Jesús és: «Guanyeu-vos
amics a costa de la riquesa enganyosa.» L’habilitat consisteix, doncs, a
posar l’economia al servei de l’home i
de la seva veritable promoció.
L’administrador injust (2021). A. Mironov
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19 dilluns
—Santa Maria de Cervelló (o de
Socors), rel.
—Sts. Gener i Nil, bisbes
Pr 3,27-34/Salm 14/Lc 8,16-18
20 dimarts
—Sant Andreu Kim, Pau Chong i companys mrs. a Corea
Pr 21,1-6.10-13/Salm 118/Lc 8,19-21
21 dimecres
—Sant Mateu, apòstol i evangelista
—Sant Jonàs, profeta
Ef 4,1-7.11-13/Salm 18/Mt 9,9-13
22 dijous
—Sant Maurici i companys mrs.
Beata Clemencia Riba Mestres, mr.
Ecle 1,2-11/Salm 89/Lc 9,7-9
23 divendres
—Santa Tecla, vg. mr.
—Sant Pius de Pieltrecina, caputxí
estigmatitzat
—Santa Sira, vg.
Ecle 3,1-11/Salm 143/Lc 9,18-22
24 dissabte
La Mare de Déu de la Mercè
Ecle 11,9-12,8/Salm 89/Lc 9,43b-45
25 diumenge XXVI de durant l’any /
cicle C
Jornada Mundial dels migrants i els
refugiats
Festa del Sant Crist de Cervera
Am 6,1a.4-7/Salm 145/1Tm 6,1116/Lc 16,19-31
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El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
incorpora la Mare de Déu amb el Nen
Ramon Estany

La Mare de Déu amb el Nen és una escultura de fusta de molt
bona qualitat i en molt bon estat de conservació, segons els
experts. Conté abundants restes de policromia i fa una alçada de més d’un metre.

foment sectorials de la Generalitat de Catalunya. Unes iniciatives que tenen la funció de patrimonialitzar diverses disciplines artístiques, com el Pla Integral de les Arts Visuals, Pla
Nacional de Fotografia i Comissió del Còmic i la Il·lustració.

Els estudis més antics dataven la imatge en el segle XIII. Ara
se situa més exactament entorn del 1200 o fins i tot en la segona meitat del segle XII. La manca de referents documentals, la descontextualització i les transformacions que han
patit algunes d’aquestes obres dificulta la correcta datació
de la imatgeria romànica i del primer gòtic.

Entre les autoritats que van assistir a la presentació oficial,
el dissabte dia 3 de setembre, hi havia la directora general
del Patrimoni Cultural, Sònia Hernández; el director del
museu, Carles Freixes, i el bisbe de Solsona, Francesc Conesa. També hi participaren la historiadora de l’art Immaculada Lorés, que recalcà la importància artística de l’escultura,
i l’historiador Ramon Planes, que explicà les vicissituds viscudes per aquesta imatge al llarg del temps.

D’altra banda, es considera que el seu disseny va prendre
com a model la talla de la Mare de Déu del Claustre de Santa
Maria de Solsona. Les dues imatges presenten molts detalls
en comú. El pentinat de trenes, els plecs dels teixits, la corona, la postura del nen i fins i tot les mides són molt similars.
L’execució de la talla és molt bona i mostra detalls d’enorme interès. Per exemple, el rostre de la Verge, la part més
delicada i de més qualitat, és una peça diferent de la resta
del conjunt, tallada a part però que hi encaixa perfectament.
L’obra se suma a la Col·lecció Nacional, que cada any s’incrementa a través de la política d’adquisicions segons la legislació vigent en matèria de patrimoni cultural i dels plans de
Fulldiocesà
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«Stage» d’un grup de joves a Lurdes
Punt i Seguit
Del 21 al 28 d’agost un grup del nostre bisbat va anar a fer
un stage al santuari de Lurdes de França. Es tracta del grup
de joves berguedà anomenat Punt i Seguit, que cada any
ofereix aquest servei.
Al llarg d’aquesta setmana els participants pogueren
aprendre més coses sobre santa Bernadeta, el santuari
i l’Hospitalitat a través de les diverses formacions que
van rebre.

Però també van poder donar-se als altres a través dels diferents serveis que els assignaren (ajudar en la neteja dels hospitals, fer servei a la Gruta, a les piscines, a les processons…).
Tant per als qui hi anaven per primera vegada com per als
qui ja eren veterans va ser una experiència única.
Gràcies a tots els qui en van formar part, i a la Mare de Déu de Lurdes, que any rere any ens crida a anar a fer un servei al seu costat.

Festa Major del castell de Cardona en honor
de sant Ramon
Cardona va celebrar la festa major del seu castell en honor de sant Ramon,
que va morir-hi l’any 1240.
El mateix dia 31 d’agost, festivitat de Sant Ramon Nonat, va tenir lloc a la
col·legiata del Castell una missa presidida per Mn. Carles Pubill, rector de la
parròquia. En aquesta celebració es va venerar la relíquia del sant i es cantaren els goigs. En acabar va haver-hi una conferència amb el títol «Restauració de l’altar i retaule de sant Ramon», a càrrec d’Aitana Valderrama i Sara
Hernández.
El diumenge dia 4 de setembre, també a la col·legiata, es va oficiar una missa
solemne, en aquesta ocasió cantada per la Coral Cardonina. Cal dir que abans
de l’eucaristia hi hague l’actuació dels Trabucaires de Sant Ramon. A la tarda es
va oferir un concert a càrrec del grup Ginestà. Informa: Parròquia de Cardona.
18 de setembre del 2022
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Ràdio Estel estrena nova temporada
Redacció
La tertúlia comptarà amb opinadors contrastats, com Milagros Pérez Oliva, Lluís Foix, Joan López Alegre, Sara González o Jordi Barbeta.
Després d’una bona dosi informativa, arriba un any més «El
matí a Ràdio Estel», el magazín de la mà de Mercè Raga des de
les 10.30 h fins a les 14 h. El programa continuarà comptant
amb seccions enriquidores de la mà de col·laboradors com el
DJ Carlos Bayona, la novel·lista Elena Neira o Eva Vicens, directora de Vadevi, que estrenarà una secció de gastronomia.

Ràdio Estel dona el tret de sortida a la nova temporada,
la 2022-2023, amb nous programes i nous col·laboradors,
que oferiran continguts d’actualitat i d’entreteniment des
d’una perspectiva social i religiosa.
Cada dia, després del rosari i les laudes (de 7 a 8 del matí),
l’aposta per la informació de proximitat torna amb força
amb «El matí a Ràdio Estel» i Pol Marsà a partir de les vuit.

Al migdia, a les 14 h, Ràdio Estel tornarà a tenir l’actualitat
com a principal protagonista amb l’informatiu «Estel migdia». La tarda encara serà sinònim de magazín, amb l’estrena de «La caravana», un nou programa de 15 a 18 h dirigit i presentat per Joan Trias. Entrada la tarda, a partir de
les 18 h i fins a les 18.45 h, torna el programa d’actualitat
religiosa «Sense distància», amb Ignasi Miranda, un espai
ampliat sobre l’actualitat socioreligiosa i diocesana de l’Església a Catalunya i al món. Just després i com és habitual,
s’oferiran les vespres des del monestir de Montserrat i la
missa des de la catedral de Barcelona.
I al vespre, de les 20 h a les 21 h, podreu escoltar un renovat «Camins», amb Rafa Sanahuja, ara posant el focus en
la cultura, l’esport, la filosofia i, per descomptat, amb una
mirada més social sobre el món que ens envolta.

El Papa rep Càritas amb motiu del seu 75è aniversari
El papa Francesc va rebre en audiència el 5 de setembre el Consell General de Càritas Espanyola amb motiu del 75è aniversari de la seva fundació.
Durant la trobada, el Sant Pare recordà que «la Caritat, l’Amor amb majúscules, és el tret més essencial de l’ésser humà i per això el llenguatge que
més ens acomuna».
«Si Crist ens crida a la comunió amb Déu i amb el germà, el vostre esforç
s’encamina precisament a reconquerir aquesta unitat de vegades perduda en les persones i en les comunitats», afegí. En el seu breu missatge de
felicitació, Francesc va reflexionar sobre els principals reptes que s’ha
plantejat la institució en aquests tres quarts de segle: «treballar des de les
capacitats i les potencialitats acompanyant processos», «realitzar accions
significatives» i «ser l’acció de la comunitat eclesial».
Fulldiocesà
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Condol per la mort de la
reina Elisabet II
Redacció

La Llibreria Claret es trasllada al
barri de Gràcia
Redacció

La monarca britànica Elisabet II, que
va morir el passat dia 8, va veure
passar durant els seus setanta anys
de regnat set pontífexs i en va conèixer cinc directament.
Elisabet va viatjar a Roma quatre vegades, per trobar-se amb Joan XXIII (dues
vegades), Joan Pau II i Francesc. També
rebé a Londres Joan Pau II i Benet XVI.

Per la seva banda, el cardenal Omella, arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, adreçar una carta
al cardenal Nichols, president de
la Conferència Episcopal d'Anglaterra i Gal·les, en què recordava
l’«admirable testimoniatge de lliurament generós i fidel al servei del
bé comú» de la reina.

«M'uneixo a resar per l'etern descans
de la difunta Reina, i per a retre homenatge a la seva vida de servei incansable
al bé de la Nació i de la Commonwealth,
al seu exemple de devoció al deure, al
seu testimoniatge indestructible de fe
en Jesucrist i a la seva ferma esperança
en les seves promeses», va escriure el
papa Francesc en el telegrama de condol dirigit al rei Carles III d'Anglaterra
després de conèixer la trista notícia de
la defunció de la sobirana.

Elisabet II era la cap de l’Església
Anglicana, però això no li va impedir de tenir una política d’acostament envers l’Església Catòlica.
Sota el seu regnat diverses personalitats properes van integrar-se al
catolicisme: la duquessa de Kent i el
seu fill Lord Nicholas Windsor, així
com Frances Shand Kydd, mare de
la princesa Diana, i Gavin Ashendon,
que fou capellà personal de la reina,
entre altres.

La nova Llibreria Claret va obrir
les portes el dilluns dia 12 al barri
de Gràcia de Barcelona. Concretament, està situada al número 410
del carrer Sicília, cantonada amb
Travessera de Gràcia. L'horari serà
de dilluns a divendres de 10 h a 14
h i de 16 h a 20 h, i el dissabte, de
10 h a 14 h.
L’editorial s’ha traslladat en espais
de la cúria dels claretians al carrer
Nàpols. El trasllat de les dues institucions (editorial i llibreria) porta
l’activitat i les instal·lacions al
voltant del nucli claretià de Gràcia,
ben conegut per l’Escola i l’Esportiu
Claret i pel santuari-parròquia del
Cor de Maria.
Ambdues institucions mantindran
la seva activitat i continuen comptant amb tots els treballadors i
treballadores que tenien al carrer
Roger de Llúria, que consideren
«indispensables» per a desenvolupar
la nova etapa i els nous projectes.
Coincidint amb aquest canvi d’ubicació, Claret reforçarà la seva botiga
online. D’aquesta manera es manté
la missió pastoral i evangelitzadora, i de servei i suport a l’Església
de Catalunya. Amb la voluntat de
continuar essent punt de referència,
la llibreria i l’editorial mantindran
l’oferta de títols actuals, en especial
de temàtica religiosa, humanística i
de literatura infantil.
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Glossa

Aneu i anuncieu l'evangeli
Francesc Conesa, bisbe de Solsona

Benvolguts diocesans:
Comencem el nou curs pastoral de la diòcesi i durant aquest
any he pensat escriure algunes gloses reflexionant sobre
què significa evangelitzar, que, com sabem, és la missió de
l'Església.
El punt de partença de la nostra reflexió són les paraules de Jesús als seus deixebles, recollides en l'evangeli de
sant Marc: «Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova
de l’evangeli a tota la creació» (Mc 16,15). Aquest mandat
de proclamar la bona notícia ens compromet avui també
a nosaltres, que ens considerem deixebles de Jesús. Per a
l'Església no hi ha tasca més important ni més urgent que
anunciar la Bona Nova de Jesús. Amb raó va dir sant Pau
VI que «l'Església existeix per a evangelitzar» (Evangelii
Nuntiandi 14). El papa Francesc, per part seva, ens ha demanat una transformació missionera de l'Església, de manera que tot es posi al servei de l'evangelització (cf. Evangelii gaudium 27).
Proclamar Jesucrist ha de ser una prioritat per a cadascuna
de les persones que formem l'Església. No sols per als sacerdots, sinó també per als religiosos i els laics. Les paraules de Pau, «ai de mi si no anunciés l'evangeli!» (1Co 9, 16),
valen per a cadascun de nosaltres. Ha arribat el temps que
tots ens comprometem amb seriositat a la missió de viure
l'evangeli i anunciar-lo.
Tinc la impressió que força cops els cristians ens entretenim fent moltes coses i deixem en segon pla la proclamació de l'evangeli. Hi ha moltes coses bones que ocupen la vida de l'Església, però no hi ha res més urgent
que anunciar Jesucrist. Diu sant Pau que la fe depèn de
l'anunci (cf. Rm 10,17). A través de la nostra paraula, es
pot produir la conversió del cor, que fa possible la trobada entre l'home i Déu.

Si de veritat l'anunci és prioritari, aleshores tota la nostra
vida estarà al servei de la predicació de l'evangeli. Aquest
ha de ser també el criteri per a destriar allò que és important en la vida de les parròquies o d'una comunitat cristiana. Qualsevol acció de l'Església s'ha de sotmetre a aquesta
pregunta: «Serveix per a evangelitzar? Ajuda a acostar els
homes (els joves, els nens, els matrimonis, etc.) a Crist?»
Aquest és el criteri que el papa Francesc estableix en Evangelii gaudium, quan demana que les nostres comunitats
siguin més missioneres i «que la pastoral ordinària en totes les seves instàncies sigui més expansiva i oberta, que
col·loqui els agents pastorals en constant actitud de sortida
i afavoreixi així la resposta positiva de tots aquells a qui Jesús convoca a la seva amistat» (núm. 27).
Crec que les nostres comunitats necessiten un canvi de
mentalitat, per a deixar de mirar-se a si mateixes i començar a pensar com podem acostar-nos a tantes persones que
s'han allunyat de la fe, als qui viuen en la indiferència i
també als qui, tot i ser integrats en l'Església, viuen rutinàriament la seva fe. Necessitem també valentia per a revisar
les accions que realitzem, els grups, les nostres estructures
i les nostres institucions i preguntar-nos amb sinceritat si
tenen com a prioritat l'anunci de l'Evangeli. Que el Senyor
ens guiï i enforteixi per a ser fidels a l'apassionant missió
que ha posat a les nostres mans.
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