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Escolta la veu de la Creació
«Escolta la veu de la creació» és el tema i la invitació del
Temps de la Creació d'enguany. Aquest període ecumènic ha començat l'1 de setembre amb la Jornada Mundial
d'Oració per la Cura de la Creació i acabarà el 4 d'octubre
amb la festa de sant Francesc.

el seu missatge d’enguany, el Papa fa una crida a practicar
una espiritualitat ecològica, denuncia l’antropocentrisme
despòtic i manifesta la seva esperança davant les pròximes
cimeres mundials: COP27 sobre el clima, a Egipte, al novembre, i COP15 sobre la biodiversitat, al Canadà, al desembre.

«És un moment especial —explica el Sant Pare— perquè tots
els cristians resem i cuidem junts la nostra casa comuna»,
com també «una oportunitat per a conrear la nostra “conversió ecològica”». I puntualitza que aquesta conversió va
ser encoratjada per sant Joan Pau II com a resposta a la «catàstrofe ecològica» anunciada per sant Pau VI ja en 1970, en
el seu discurs amb motiu del 25è aniversari de la FAO. En

A més, la Conferència Episcopal s'uneix a aquesta jornada
a través de la Subcomissió Episcopal per a l'Acció Caritativa i Social. «Crisi energètica, pau i cura de la creació» és el
títol que encapçala el text que signen els bisbes d'aquest
organisme, els quals adverteixen que amb la guerra s’ha
posat en perill l’atenció als problemes de fons de la humanitat en l'ordre energètic i en l'ordre alimentari.
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«Qui no porta la seva creu per venir amb
mi, no pot ser deixeble meu»
Diumenge XXIII durant l’any / Cicle C
Lectura del llibre de la Saviesa
Quin home pot conèixer què desitja Déu? Qui pot descobrir la voluntat del Senyor? Perquè els raonaments dels
mortals són insegurs, són incertes les nostres previsions:
el cos que es descompon afeixuga l’ànima, aquesta cabana
de terra és una càrrega per a l’esperit, capaç de meditar. Si
amb prou feines ens afigurem les coses de la terra, si ens
costa descobrir allò mateix que tenim entre mans, qui haurà estat capaç de trobar un rastre de les coses del cel? Qui
hauria conegut mai què desitjàveu, si vós mateix no haguéssiu donat la saviesa, si no haguéssiu enviat de les altures
el vostre Esperit Sant? Així s’han redreçat els camins dels
habitants de la terra, els homes han après a conèixer què és
del vostre grat, i la saviesa els salva.
(9,13-18)
Salm responsorial
Al llarg de tots els segles, Senyor, heu estat sempre la nostra muralla.
[89]
Lectura de la carta de sant Pau a Filèmon
Estimat: Jo, Pau, ambaixador de Crist i pres per causa d’ell,
recorro a tu intercedint a favor del meu fill Onèsim, jo que
l’he engendrat en la fe estant a la presó. Ara te’l retorno
com si t’enviés el fruit de les meves entranyes. Jo hauria
volgut retenir-lo al meu costat perquè em servís en lloc teu
mentre seré a la presó per causa de l’evangeli, però no he
volgut fer res sense el teu consentiment: no m’hauria agradat obligar-te a fer un favor com aquest, si tu no el feies
de bon grat. Qui sap si, providencialment, Onèsim se separà
un moment de tu perquè ara el recobris per sempre, i no
com esclau, sinó molt més que això: com un germà estimat.
Ho és moltíssim per a mi, però més encara ho ha de ser per
a tu, tant humanament com en el Senyor. Per tant, si em
comptes entre els qui tenim part en uns mateixos béns,
rep-lo com em rebries a mi mateix.
(9b-10.12-17)
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús anava amb molta gent. Ell es girà i
els digué: «Si algú vol venir amb mi i no m’estima més que
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el pare i la mare, que l’esposa i els fills, que els germans i les
germanes, i fins i tot que la pròpia vida, no pot ser deixeble
meu. Qui no porta la seva creu per venir amb mi, no pot ser
deixeble meu.
»Suposem que algú de vosaltres vol construir una torre.
¿No us asseureu primer a calcular-ne les despeses per
veure si teniu recursos per acabar-la? Perquè, si després
de posar els fonaments, no podíeu acabar l’obra, tots els
qui ho veurien començarien a burlar-se’n i dirien: “Aquest
home havia començat a construir, però no pot acabar.” Si
un rei vol anar a combatre amb un altre, ¿no s’asseurà primer a deliberar si amb deu mil homes podrà fer front al qui
ve contra ell amb vint mil? I si veia que no pot, quan l’altre
encara és lluny li enviarà delegats a negociar la pau. Així
també ningú de vosaltres no pot ser deixeble meu si no renuncia a tot el que té.»
(14,25-3)

«Quin home pot
conèixer què
desitja Déu? Qui
pot descobrir
la voluntat del
Senyor?»
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Agenda

Portar la creu

Lit. hores: Setmana III

Carles Riera i Fonts, pvre.
Ser deixeble de Jesús significa acompanyar-lo també en el sofriment.
Les seves paraules no ens volen pas dir que hàgim de negar l’estimació a la família i a la pròpia vida, sinó que es tracta de situar l’amor a Déu en la perspectiva de
l’amor a tota la humanitat, perquè estimar Jesús equival a estimar els altres (cf. «tot
allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu», Mt 25,40).
Cal reconèixer el rostre de les persones víctimes de la guerra i de la fam, essent
com són fills de Déu. No podem relativitzar el dolor de tants germans nostres
que porten la creu a coll. (Si meditàvem sobre la mort de Crist i la seva resurrecció, la nostra comprensió de l’Eucaristia milloraria, diu el cardenal B. Hume.)
La creu és alhora signe de dolor i d’esperança. La paraula de Jesús, adreçada al cap
i al cor de l’oient, ens parla de poder acabar l’obra començada i de negociar la pau.
Per tant, fem per manera que no siguin vans els treballs de tanta gent que lluita i
espera («Tantus labor non sit cassus», de la seqüència Dies irae) i concertem la pau
entre els pobles practicant la justícia. En això consisteix ser deixebles de Jesús.
Creure en Déu —fer-li un lloc en el pensament humà— vol dir adonar-se que la
vida té sentit (Wittgenstein) i que les tribulacions dels altres ens afecten. L’home religiós és aquell qui no es tanca en ell mateix, qui sap renunciar al que és
relatiu per a aconseguir el que és essencial.

6 dimarts
—Sant Zacaries, profeta
1C 6,1-11/Salm 149/Lc 6,12-19
7 dimecres
—Santa Judit, vg. i mr.
1C 7,25-31/Salm 44/Lc 6,20-26
8 dijous
El Naixement de la Benaurada Verge
Maria
Les “marededéus trobades”: Tura,
Meritxell, Montserrat, Queralt...
—Santa Adela, rel.
Mi 5,1-4a o bé Rm 8,28-30/Salm 12/
Mt 1,1-25
9 divendres
La Mare de Déu del Claustre, a
Solsona
—Sant Pere Claver, jesuïta
1C 9,16-19.22b-27/Salm 83/Lc
6,39-42

La imatge

Si un vol construir una torre, abans
calcula si té prous recursos per acabar-la, no fos que l’hagués de deixar
a mig fer i fos la riota de tothom.
D’aquest consell de prudència Jesús
en treu una conseqüència aparentment imprudent, almenys als nostres ulls de “vius”: “Així també ningú
de vosaltres no pot ser deixeble meu
si no renuncia a tot el que té”. És cert,
per anar amb Jesús cal ser despresos
i estimar-lo per damunt de tot.
Crist, carregant la Creu (1565). Titian
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5 dilluns
—Santa Teresa de Calcuta, fund.
1C 5,1-8/Salm 5/Lc 6,6-11

10 dissabte
—Sant Nicolau de Tolentino, rel.
11C 10,14-22/Salm 115/Lc 6,43-49
11 diumenge XXIV de durant l’any /
Cicle C
Ex 32,7-11.13-14/Salm 50/1Tm
1,12-17/Lc 15,1-32
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350 anys de la primera pedra del temple
de Santa Maria de l'Alba, de Tàrrega
Josep Castellà
La comunitat parroquial de Tàrrega commemorà el diumenge dia 31 de juliol la data de la col·locació i benedicció de la
primera pedra de l'església parroquial de Santa Maria de l'Alba, el dia 31 de juliol de l'any 1672.
Organitzat per la parròquia i la Comissió del Patrimoni, al
migdia se celebrà una eucaristia solemne commemorant la
fita històrica dels 350 anys. L'oficià el rector, Mn. Josep Maria Vilaseca, amb la presència de nombrosos feligresos, la junta del Patrimoni i l'alcaldessa targarina, Alba Pijuan.

A la tarda, amb la prèvia introducció de Jaume Aligué, membre de
la comissió del Patrimoni, es feu la presentació del pergamí original de l’obra restaurat per Carme Balliu. Continuà el lluït acte
amb un concert del Quartet Prysma. Uns mots ressaltant l’efemèride dels 350 anys i d’agraïment del rector posaren cloenda a una
celebració molt sentida, desfilant la gent per veure el pergamí.
Coincidint amb la dita commemoració s’han inaugurat uns
plafons informatius sobre el pergamí i sobre els frescos de
Josep i Jaume Minguell.

Experiència ecumènica al santuari de Lord
La setmana del 25 al 29 de juliol va tenir lloc al santuari de Lord un curs d’iconografia,
conduït per Neculai Saftiu, mestre romanès de l’Església ortodoxa. En aquest curs
hi van participar sis persones provinents de diferents punts de Catalunya, també de
la nostra diòcesi de Solsona. Pas a pas el mestre romanès els anà introduint en l’art
d’«escriure» una icona; escriure, perquè no es tracta solament de pintar un bell quadre,
sinó de fer present l’evangeli a través d’una tècnica molt antiga, en aquest cas la grega.
Es pinta sobre fusta, al temple, amb pigments naturals dissolts en una barreja de rovell
d’ou, aigua i vinagre. Les aurèoles que envolten els caps son de pa d’or. «El daurat representa la llum increada, la llum més enllà de la llum perquè és Déu.» Enmig d’un ambient
de silenci i pregària cada un dels participants va anar escrivint la seva pròpia obra, alguns la Verge intercessora que forma part de la Deesis ortodoxa, un altre l’acolliment
d’Abraham a la Santíssima Trinitat o el somni de Jacob o el de Josep… Al final del curs
les icones van ser beneïdes enmig d’una bonica cerimònia. Informa: M. Teresa Valero.
Fulldiocesà
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Recordem el pelegrinatge a Fàtima
Del 10 al 15 d’octubre tindrà lloc, després de dos anys sense
fer-lo, el pelegrinatge a Fàtima (Portugal). L’itinerari serà
el següent:
1r dia, sortida en direcció a Lleida i Saragossa; parada per dinar
a Burgos i passejada pels seus carrers medievals; allotjament a
Magaz de Pisuerga.
2n dia, sortida cap a Valladolid i parada; dinar a Salamanca;
allotjament a Fàtima.
3r dia, estada a Fàtima, visita al santuari i temps lliure.

4t dia, missa de festa de comiat a l’Esplanada.
5è dia, sortida cap a Badajoz, visita guiada i dinar; continuació
cap a Talavera de la Reina i allotjament.
6è dia, sortida cap a Madrid i dinar durant el viatge; retorn a casa.
Preu per persona, 730 € (suplement per habitació individual, 150 €).
Per a més informació i inscripcions podeu trucar a: Mn. Joan
Viladot, 607 210 484; Mn. Marià Canal, 626 000 790; Sra. Glòria Aymerich, 973 49 26 07.

Festa del barri de Sant Magí de Cervera
Les activitats van començar el 15 d’agost amb l’anada a la Brufaganya a omplir els càntirs de l’aigua miraculosa a fi de poder repartir-la entre els cerverins.
Aquest desplaçament es feu de diverses maneres: a peu, en bicicleta, en cotxe o
en autobús. Els dies 16, 17 i 18 tingué lloc el tridu de preparació de la festa, amb
les misses vespertines de Cervera celebrades a l’església del barri.
El dia 18, la vigília, se celebrà la tradicional entrada de l’aigua a la ciutat amb els
animals de càrrega menats pels membres del barri fent un llarg recorregut fins a
arribar a la plaça de Sant Magí. El dia 19 s’oficiaren les misses de les 7 del matí i de
les 8 del vespre, molt concorregudes, sobretot la del vespre, presidida per Mons. Valentí Miserachs, canonge degà i mestre de capella de Santa Maria la Major de Roma.
El barri de Sant Magí feia dos anys que no celebrava el seu patró.
Informa: Joan Riu.
4 de setembre del 2022
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El misteri d’iniquitat
Josep Ruaix i Vinyet, pvre.

Quan, en un meu article publicat en aquest Full de data 219-2021, al·ludia al «misteri d’iniquitat», poc em podia imaginar que aquesta paorosa realitat demostraria terriblement la seva presència en el món a finals de febrer de l’any
2022 amb l’atac de Rússia a Ucraïna, atac i consegüent
guerra que, en el moment de redactar aquest escrit, ja fa
sis mesos que dura i no s’endevina pas quan ni com acabarà.
Per a mi, en efecte, aquest atac, condemnat per la immensa
majoria de països representats a l’ONU, i que, d’altra banda,
ha ocasionat milers de morts, incomptables ferits, immenses
destruccions, multitudinaris desplaçaments de població, altres drames humans, lamentable misèria, recessió econòmica i perjudicis a tot arreu, més el perill d’una conflagració bèllica mundial i la por del llançament de bombes nuclears, és un
exemple ben clar del misteri d’iniquitat, com ho va ser l’Holocaust perpetrat, durant la II Guerra Mundial, pel nazisme.
Recordem que aquesta expressió de «misteri d’iniquitat»
prové de la Segona Carta als Tessalonicencs, la qual, en la
seva versió llatina de la Vulgata, diu: Nam mysterium iam
operatur iniquitatis... (2Te 2,7), que la BCI (bíblia catalana
interconfessional, Barcelona 1996) tradueix: «El regne
misteriós del mal ja ha entrat en acció...» Hi al·ludeix, per
citar un sol document major i relativament recent, la constitució Gaudium et spes del Concili Vaticà II en els núms. 2
i 13. En tots aquests llocs també es fa referència a l’inicuus,
és a dir, el Malvat, el Maligne, el Príncep d’aquest món, etc.
I és que, tant la Sagrada Escriptura com la Tradició de l’Església —en aquest sentit, recordem tan sols una de les renúncies del baptisme: «Renuncieu a Satanàs...?» (cf. Ritual
del bateig, núm. 140, segons l’edició de 1970)—, no s’explica
Fulldiocesà

l’existència d’uns mals tan horribles a la terra si no és per
l’acció d’un ésser misteriós a qui Déu deixa actuar provisionalment en contra del bé.
Mirem, però, l’altra cara de la moneda. Efectivament, la
Bíblia i la Tradició eclesial també ens asseguren, com ja he
insinuat, que aquest misteri d’iniquitat no té pas l’última paraula, sinó que Jesús, el Senyor, el farà morir amb l’alè de la
seva boca, l’aniquilarà el dia de la seva vinguda (cf. 2Te 2,8b),
que aquest món serà alliberat per Crist crucificat i ressuscitat, a fi de transformar-lo i portar-lo al seu acompliment
definitiu segons el pla de Déu (cf. Gaudium et spes 2) i que
el Senyor mateix va venir per alliberar i enfortir l’home, renovant-lo interiorment i traient fora «el príncep d’aquest
món» que el retenia en la servitud del pecat (cf. ibídem 13).
Dit d’una altra manera, el «misteri d’iniquitat» queda englobat —i, per tant, sotmès— pel «misteri pasqual». Al principi
i al final —i també en l’endemig— «primereja» (com plau
dir-ho al Papa actual, d’arrels culturals argentines) l’amor
de Déu a nosaltres i l’amor de nosaltres a Déu; aquest amor,
per part del Fill de Déu, arriba a l’extrem en la Creu —com
recordem cada any el Dijous Sant— i, per part nostra, a la purificació que ens procura el dolor, sigui petit sigui gros (fins
a atènyer a vegades la misteriosa iniquitat) —com recordem
anualment el Divendres Sant—; i culmina en la joia inenarrable de la resurrecció —com recordem sobretot per Pasqua,
un temps, figura de l’eternitat, que s’allarga cinquanta dies.
Misteri d’iniquitat, sí; però assumit pel misteri de la fe (mysterium fidei), vençut pel misteri pasqual (mysterium paschale)
i ordenat al misteri de la salvació (mysterium salutis).
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La dictadura sandinista,
en conflicte amb l’Església
Redacció
En les darreres setmanes ha crescut
la preocupació sobre la situació de
Nicaragua, on el règim sandinista liderat per Daniel Ortega ha entrat en
una ofensiva per fer callar tota veu no
subordinada.

com cinc sacerdots, dos seminaristes i
un periodista gràfic, després de romandre quinze dies confinats a la seu de la
diòcesi de Matagalpa, situada al nord
de Nicaragua. El 19 d’agost la policia va
entrar violentament a la cúria.

La notícia que ha fet saltar totes les
alarmes ha estat la detenció del bisbe
de Matagalpa, Rolando Álvarez. Aquest
prelat no sols havia qüestionat la repressió des de les protestes socials del
2018, que va causar centenars de morts,
sinó que abans encapçalà en el municipi
de Rancho Grande protestes contra una
concessió minera a una transnacional,
i el govern es veié obligat a revocar-la.

Tal és l'arbitrarietat del succés que
ha estat qualificat literalment de
«segrest» per part del president de
l'episcopat espanyol, el cardenal Joan
Josep Omella, en una carta en la qual
exigeix la llibertat no sols del pastor
sinó de tot el poble de Nicaragua.

Es tracta d'un arrest domiciliari, oficialment per organitzar «grups violents»,
al qual s'està sotmetent tant el bisbe

Per la seva banda, el papa Francesc en
l’àngelus va manifestar la seva «preocupació i dolor» per la situació del país
centreamericà. El pontífex va desitjar
que «es puguin trobar les bases per a
una convivència respectuosa i pacífica».

El llibre

Jérôme Lejeune,
un retrato
espiritual
Aude Dugast

Editorial Palabra
272 pàgines
19,90 euros
Jérôme Lejeune (1926-1994) és
conegut pel seu treball pioner
en genètica, la seva dedicació al
servei dels pacients amb discapacitat mental i la valentia amb
què els va defensar. Però molts
desconeixen les seves motivacions més profundes. Com es va
convertir un jove estudiant de
medicina en un referent per als
seus amics jueus i musulmans?
Per què constitueix per a molts
metges joves un model a seguir?
Aquest llibre ens permet de
conèixer més íntimament el
mestre, l'espòs i el pare. Mostra
com la dinàmica de les virtuts el
va portar a la plena realització
de si mateix. El papa Francesc
en el 2021 va declarar venerable
aquest científic francès.
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Glossa

Comunitats vives que siguin signe de Crist
per als altres
Francesc Conesa, bisbe de Solsona

No sols les persones, sinó que tota la comunitat cristiana
ha de ser signe. L’Església és en Crist com un sagrament,
va recordar el Concili (LG 1). El sentit i la raó de ser de
l’Església és ser signe, icona, paràbola de Crist.
Cada parròquia, cada comunitat cristiana té la missió de
fer resplendir el signe de Crist. Les nostres comunitats,
malgrat les seves pobreses i limitacions, han rebut el do
de ser signe de Crist per a la gent del barri o del poble
on s’ubiquen. Tenen, com tota l’Església, la missió de «ser
signe i instrument de la presència de Crist al món» (Oració col·lecta per l’Església diocesana).
Per això és tan important la renovació de les nostres parròquies. Cal enfortir la vida de les comunitats, créixer en
la vivència de Crist i de l’Evangeli. La fe només pot sorgir i desenvolupar-se en el si de l’Església, dins la comunitat dels creients. En la tradició patrística es deia que
l’Església era una «mare» que «engendra segons la fe» o
«per a la fe» i que alimenta els seus fills amb la seva fe
vivificadora; és el «si» en què neix la fe. El Catecisme de
l’Església Catòlica va voler recuperar aquest vocabulari
de l’Ecclesia Mater. Ens diu: «És l’Església, la nostra Mare,
que respon a Déu per la seva fe i que ens ensenya a dir:
“crec”, “creiem”» (núm. 167).
Cada comunitat cristiana ha de sentir-se compromesa
en aquesta missió d’engendrar fills per a la fe. I tots els
membres del poble de Déu tenen el deure i el dret de ferho, cadascun segons el seu propi ministeri. Per a evangelitzar necessitem tanmateix comptar amb comunitats
vives, on tots se sentin corresponsables de la missió. Comunitats que es deixin impulsar per l’Esperit, que estiguin atentes en l’escolta i la celebració de la Paraula i en
alerta per a detectar els signes dels temps. Això ens exi-

geix sortir de l’anonimat i revitalitzar la vivència de la
comunió en les nostres parròquies.
Convé subratllar que la comunitat és signe de Crist en
tot allò que és i en allò que fa. L´anunci de l´evangeli,
la celebració dels misteris sants i la vivència de l’amor
fan present el Signe que és Jesucrist. El culte a Jesucrist,
l’atenció als pobres o l’aposta decidida per la fraternitat
són accions gratuïtes que es presenten com a alternatives a una societat que es regeix per l’economia. Són signes d’un món nou.
(De la conferència «Creure en Jesucrist en una societat
plural»)
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