Oliveres i roca de Getsemaní. Foto: P.J.Y.
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Roca de Getsemaní a la basílica de l’Agonia ..........................................................
Roca de Getsemaní —nom que significa «premsa

Tot t’és possible, aparta de mi aquesta copa, però que

d’oli»—, on el nostre Estimat començà a ser triturat. Ha

no es faci el que jo vull, sinó el que tu vols» (Mc 16,34-

celebrat la Pasqua entre tensions de traïció. Ha baixat

36). Roca de Getsemaní, premsa de passió i d’apassio-

cap al torrent de Cedró. Fins al fons de la iniquitat de

nament fins a la fi de l’amor. Receptacle preciós de les

tots els homes. Ha entrat al jardí «com de costum» (Lc

primeres gotes de sang vessada. Testimoni de la son

22,31). S’ha enfonsat en la fosca. S’ha hagut de recol-

inconscient dels preferits. Racó dels sospìrs decebuts

zar en els vells troncs de les oliveres fins a arribar a

que supliquen la nostra presència. Lloc on estan gra-

aquest empedrat. Roca de Getsemaní, tu ets testimoni

vats els noms de tots els homes.

de la Passió que tot just comença. «Sento a l’ànima una

Jesús, aguanta la por, que tots fugim. No deixis

tristor de mort», has escoltat que Jesús deia als seus

de sacsejar-nos perquè preguem; estem tan sols!

amics. «Quedeu-vos aquí i vetlleu», els suplica. Roca

Dóna’ns una bona Setmana Santa. Que sapiguem

de Getsemaní, coronada d’espines. Tu fores la primera

vetllar amb tu en contemplar la roca i les oliveres que

de poder escoltar la pregària més sublim: «Abbà, Pare.

els segles ens han preservat.

L a
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Diumenge de Rams|Cicle B...............................................................................................................
Lectura del llibre del profeta Isaïes (50,4-7)

la mort, i una mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat i li

El Senyor Déu m’ha donat una llengua de mestre per-

ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre

què, amb la paraula, sàpiga sostenir els cansats. Un

nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doble-

matí i un altre, em desvetlla l’orella, perquè escolti com

gui el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin

un deixeble. El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i

que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.

jo no m’he resistit ni m’he fet enrere: he parat l’esquena
als qui m’assotaven i les galtes als qui m’arrencaven la

Lectura de l’evangeli segons sant Marc (11,1-10)

barba; no he amagat la cara davant d’ofenses i escopi-

Aquest evangeli es llegeix abans de la processó. Dins la

nades. El Senyor Déu m’ajuda; per això no em dono per

missa es llegeix el text de la Passió: Marc 14,1−15,47

vençut; per això paro com una roca la cara i sé que no
quedaré avergonyit.

Quan s’acostaven a Jerusalem, vora Betfagé i Betània,
cap a la muntanya de les Oliveres, Jesús envià dos dels
seus deixebles amb aquest encàrrec: «Aneu al poble

Salm responsorial (Salm 21)

d’aquí al davant, i així que hi entrareu trobareu un pollí fer-

Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat?

mat, que ningú no ha muntat encara. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us preguntava: Per què ho feu?, digueu-li que

Tots els qui em veuen es riuen de mi,
amb els llavis i amb el cap prenen aires de mofa:

el Senyor l’ha de menester, i de seguida el tornarà aquí.»
Ells se n’anaren i trobaren un pollí fermat, fora, al

«S’ha adreçat al Senyor; que l’alliberi, doncs;

portal d’una casa, i el deslligaren. Alguns dels qui eren

que el salvi, si tant se l’estima.»

allà els deien: «Què feu, que deslligueu el pollí?» Ells respongueren tal com els havia dit Jesús, i els deixaren fer.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips

Porten a Jesús el pollí, el guarneixen amb els seus man-

(2,6-11)

tells i ell hi puja.

Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guar-

Molts estenien els mantells pel camí, i d’altres, ra-

dar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va

matge que collien dels camps, i els qui el precedien o el

fer no-res, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se

seguien cridaven: «Hosanna. Beneït el qui ve en nom del

fet semblant als homes i començant a captenir-se com un

Senyor. Beneït el regne del nostre pare David, que està a

home qualsevol, s’abaixà i es féu obedient fins a acceptar

punt d’arribar. Hosanna a dalt del cel.»
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Què vol dir el teu ram?|Mn. Marc Majà i Guiu............................................................................
Anar a un camp de futbol per veure-hi un partit no és

la resposta: una bona part d’aquesta gentada crida-

pas una vivència passiva, on un s’està merament as-

rà, al cap de molts pocs dies, «crucifiqueu-lo!»; una

segut contemplant el joc. Ben al contrari, des de l’inici

altra part estarà tramant la manera d’arrestar Jesús i

(amb la sortida dels jugadors al camp) fins al final (amb

condemnar-lo a mort; una última part, la més petita,

el seu retorn als vestidors), l’aficionat no pararà en tota

l’acompanyarà fidelment fins a la mort en creu.

l’estona d’aclamar els jugadors, aixecar les mans, ani-

Arribem al Diumenge de Rams. Els cristians acla-

mar l’equip, queixar-se per allò que consideri injust…

mem Jesús en la seva entrada a Jerusalem. Grans i

i moltes altres coses. Tot aquest reguitzell de gestos

petits aixequem palmes, palmons i rams a l’entrada

i paraules no volen sinó expressar el fort sentiment

de la missa. Què vol dir aquest acte? Quin significat

interior que l’espectador sent pel seu equip.

té per a mi? I com l’acompanyaré els dies succes-

El primer Diumenge de Rams de la història, una

sius? «Senyor, […] que els qui avui presentem els

gran gentada sortí a rebre i aclamar Jesús quan Ell feia

nostres rams al Crist triomfant, us oferim també el

entrada a Jerusalem. Què significava aquesta rebuda?

fruit de les bones obres, en ell, que viu i regna pels

Com la vivia cadascú? Els dies successius ens donen

segles dels segles.»

G l o s s a
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Jesús, víctima d’amor en la creu|Romà Casanova, bisbe de Vic ...........................
creu és l’expressió suprema i definitiva de l’amor misericordiós de Déu per la humanitat. Tot el «dolor» de
Déu pel pecat i la mort de la criatura, de tots i cada un
de nosaltres, troba l’expressió culminant en la passió
i mort de Jesús. L’amor es revela més fort que el pecat. Aquest és vençut pel sacrifici de l’Anyell de Déu,
obedient fins a la mort, reparant així la desobediència
de l’home en el pecat original i en tots els pecats de la
humanitat. Aquest és el misteri de la redempció: Crist
s’ha ofert com a víctima d’amor per nosaltres.
En la carta als Hebreus trobem aquestes paraules:
La sang de Crist, que per l’Esperit etern s’ha ofert ell
mateix a Déu com a víctima sense cap defecte, amb
molta més raó purificarà la nostra consciència de les
obres que porten la mort, i podrem donar culte al Déu
viu (9,14), paraules que manifesten la presència del
mateix Esperit Sant en el sacrifici redemptor. «El Fill
de Déu, Jesucrist, com a home, en la fervent pregària
de la seva passió, va permetre que l’Esperit Sant, que
ja havia impregnat íntimament la seva humanitat, la
transformés en sacrifici perfecte, mitjançant l’acte del
seu amor, com a víctima d’amor en la creu. Ell sol va
oferir aquest sacrifici… Però el va oferir “per l’Esperit
etern”; la qual cosa vol dir que l’Esperit Sant va actuar de
manera especial en aquesta autodonació absoluta del
Fill de l’home per transformar el sofriment en amor redemptor»(beatJoanPauII,Dominumetvivificantem,40).

Agenda litúrgica de la setmana .....................................................................................................
1 Diumenge de Rams / Cicle B.
Sant Venanci, bisbe (s. VIII). Santa
Teodora, màrtir (†304).
Lectures: Processó: Marc 11,1-10.
Missa: Isaïes 50,4-7 / Salm 21 /
Filipencs 2,6-11 / Marc 14,1-15,47
Litúrgia de les hores: Setmana II
2
Dilluns. Sant Francesc de
Pàola, ermità (†1507). Santa Elba,
abadessa (†870).
Lectures: Isaïes 42,1-7 / Salm 26 /
Joan 12,1-11
3
Dimarts. Sant Ricard, bisbe
(†1252).

Lectures: Isaïes 49,1-6 / Salm 70 /
Joan 13,21-33.36-38
4
Dimecres. Sant Plató, abat
(†814).
Lectures: Isaïes 50,4-9a / Salm 68 /
Mateu 26,14-25
5 Dijous Sant. Sant Vicenç Ferrer,
prevere (†1350).
Lectures: Missa de la Cena del
Senyor: Èxode 12,1-8.11-14 / Salm
115 / 1Corintis 11,23-26 / Joan 13,1-15
6 Divendres Sant. Sant Guillem,
abat (†1202).
Lectures: Celebració de la Passió
del Senyor: Isaïes 52,13 - 53,12 /

Salm 30 / Hebreus 4,14-16;5,7-9 /
Joan 18,1 - 19,42
7
Dissabte Sant. Comença el
temps de Pasqua. Sant Joan Baptista
de la Salle, prevere (†1719).
8
Diumenge de Pasqua de la
Resurrecció del Senyor / Cicle B.
Sant Amanci, bisbe (†446).
Lectures: Vetlla: Després dels textos
de la Llei i dels Profetes, Romans 6,311 / Salm 117 / Marc 16,1-7. Missa
del dia: Fets 10,34a.37-43 / Salm 117
/ Colossencs 3,1-4 / Joan 20,1-9. Per a
la Missa vespertina, l’Evangeli pot ser:
Lluc 24,13-35.
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La Setmana Santa dels cristians té com a centre
Jesús mort i ressuscitat, l’esdeveniment central i
fonamental de la nostra fe cristiana. Els cristians tenim la gosadia d’afirmar que la mort i resurrecció de
Jesús de Natzaret tenen relació amb tots els homes
i dones de qualsevol lloc i qualsevol moment de la
història, del present i del futur. Tota persona humana
pot trobar en Crist la salvació definitiva del pecat i
de la mort. Jesús és el Salvador de tots els homes.
Benet XVI en l’encíclica Deus charitas est ens
portava al nucli essencial de la fe cristiana, que es
desenvolupa en la vida del creient: «No es comença
a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea,
sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una
Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb
això, la direcció decisiva» (núm. 1). Jesucrist és l’esdeveniment de tots els segles. Tota persona en qualsevol lloc i temps pot trobar-se amb ell, el qui ha
mort i ressuscitat, el qui viu per sempre. Aquest és
l’esdeveniment que pot canviar la vida de tota persona i donar-li l’horitzó sempre obert de l’esperança. I en aquest trobament amb Crist hi té un paper
fonamental l’Esperit Sant, el qui actualitza en l’avui
de tots els segles la presència de Crist mort i ressuscitat en el misteri de la seva Església: Jo seré amb
vosaltres, dia rere dia, fins a la fi del món (Mt 28,20).
L’esdeveniment de Crist, el Fill de Déu, mort en la

C e n t r al s
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Lectio divina per als dies del Tridu Pasqual .......................................................................
En aquests esquemes del FULL

Oració: Jesús, el nostre Senyor i Mestre: ajuda’ns a

hi falta un punt important: el

entendre i a viure el gest del Sant Sopar, el gest del pa

text evangèlic, del qual només

partit i repartit i el gest del rentament de peus. Ajuda’ns

s’indica la referència. Cadascú

a ser una Església servidora formada per persones que

l’haurà de buscar. Un cop el tin-

sabem posar la pròpia vida a disposició dels germans i

gueu a mà serà el moment de

dels qui més ho necessiten. No permetis que oblidem

fer-ne una lectura orant.

mai el teu gest de rentar els peus i la teva actitud de

La font d’on provenen aques-

donar la vida per tots els qui estimes.

tes pautes és el llibre editat recentment per Claret sota el títol

Contemplació: Quins sentiments hi havia, a l’interi-

de Lectio divina per a temps

or de cada un dels deixebles, quan Jesús s’anava abai-

forts. Quaresma 2012, de Josep

xant al seu davant i els anava rentant els peus? I quins

Roca i Alsina, missioner claretià.

devien ser els sentiments de Jesús davant de cada un
dels seus deixebles? Ens resulta més o menys fàcil

Dijous Sant: Jn 13,1-15
«Era abans de la festa de Pasqua…»

imaginar el que desitjava de Pere, o de Jaume i Joan,
que lluitaven pels primers llocs. I davant de Judes? Si
en el sermó de la muntanya ens convida a estimar els

Preparació: Amb la missa vespertina de la Cena
del Senyor comencem la celebració del Tridu Pasqual,

enemics i a pregar pels qui ens persegueixen, no hi ha
dubte que Jesús volia el millor també per a Judes.

que té el seu punt més alt en la Vetlla. L’Església celebra el Sopar del Senyor com a memorial de la seva

Acció: Crec que avui és bo que em centri una mica

passió i mort, garantia i penyora de la resurrecció,

en la meva participació en l’Eucaristia; com la visc; si hi

sagrament de la seva presència entre nosaltres, que

vaig només com a assistent o com a participant actiu; si

encara estem en camí.

m’ofereixo a col·laborar en el que puc per tal que la celebració sigui més reeixida. I, especialment, com la parti-

Lectura: L’evangeli se centra en el rentament de

cipació em va transformant per fer-me semblant a Crist.

4

ció. La introducció és de l’evangelista: l’hora de Jesús
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peus, precedit d’una introducció i seguit d’una explica-

de Jesús mateix: celebrar l’Eucaristia, formar part de la

ha arribat, i la viu com sempre ha viscut: estimant
aquells que el Pare li ha confiat. L’explicació del gest és
seva comunitat, vol dir estar sempre disponible a servir
i a estimar fins al punt de donar la vida.

Divendres Sant: Jn 18,1/19,42
«Prengueren, doncs, Jesús, i, portant-se ell
mateix la creu…»
Lectura: La passió ocupa dos capítols sencers de
l’evangeli de Joan. L’autor 1’escriu com un testimoni
del que ha vist i perquè nosaltres també creguem. Ens

Meditació: Més d’un cop m’ha passat que, en

presenta Jesús amb una extraordinària dignitat: surt

convidar les persones que han de participar en el

al pas dels qui van a agafar-lo a l’hort, i fins ens deixa

rentament de peus, alguna ho agraeix però no creu

entendre que és ell qui jutja Pilat. La intenció és clara:

convenient d’acceptar-ho: no es considera digna

ara es realitza el que Jesús havia dit d’ell mateix: «El

que el sacerdot s’ajupi davant seu i li faci aquest

Pare m’estima perquè dono la vida i després la recobro.

servei. Pere no es volia deixar rentar els peus per

Ningú no me la pren. Sóc jo qui la dono lliurement.»

Jesús. En el fons es tracta d’acceptar un Jesús que
es fa servent. I una Església que està al servei de

Meditació: Diria que ens hem d’acostar a la passió

la humanitat. I una comunitat cristiana on som ser-

de Jesús amb l’actitud que es demanava a Moisès quan

vidors els uns dels altres. Servir i deixar-se servir,

s’acostava a l’esbarzer en flames: descalçar-se i sentir,

estimar i deixar-se estimar, és el gran distintiu dels

plens de respecte, que aquí aprenem a conèixer qui és el

qui som de Jesús.

nostre Déu. Em pot ajudar saber que jo sóc també deixe-

C e n t r a l s
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ble estimat, al peu de la creu, al costat de Maria. A fi de

acabava amb 1a referència a les dones que miraven

reconèixer Jesús com «el nostre Rei», com l’«Home» i com

on sepultaven Jesús. Avui en llegim la continuació: un

a «Fill de Déu».

cop passat el repòs del dissabte aquelles dones van
al sepulcre per fer amb el cos de Jesús el ritu funerari

Oració: Senyor Jesucrist, aquest Divendres Sant,

que no s’havia pogut fer la tarda del divendres. El que

davant de la teva creu, et vull demanar que sàpiga en-

troben és el sepulcre buit. I reben una bona notícia i

tendre les teves paraules i la teva vida: «Ningú no té un

una missió.

amor més gran que aquell que dóna la vida pels seus
amics.» Fes-me entendre, si et plau, que l’única manera

Meditació: Avui Jesús de Natzaret rep un nou

que tinc de fer-me digne de la teva estimació és ajudant

títol, molt important per a la nostra fe. Des de diven-

a portar la creu que encara pesa sobre tantes persones.

dres, Jesús era «el crucificat». Pasqua ens diu que ell

I, si n’hi ha alguna que pesa sobre meu, que la sàpiga

és, a més, «el ressuscitat». La cinquantena pasqual

portar unit a tu i amb el somriure als llavis.

ho completarà dient que Jesús ressuscitat és el qui
ha estat glorificat i comparteix per sempre la vida i

Contemplació: «Tinc set.» Només Joan recull

la divinitat amb el Pare. A aquelles dones —i a nosal-

aquesta paraula. De què pot tenir set, Jesús? Sens dub-

tres!— no els calia cap mena de fe per a creure que

te té set o desitja ardentment que en el món hi hagi pau

Jesús de Natzaret era el crucificat: ho havien vist

i justícia, que el Regne de Déu arribi per a tothom, que

amb els propis ulls. Però sí que en cal per a creure

la voluntat del Pare es faci en aquest món… Sentint el

que ha ressuscitat: només veuen una tomba buida i

crit de Jesús, se’ns fan presents tots els desigs que ell

reben la missió de dir a la resta de la comunitat que

manifesta al llarg de l’evangeli. I especialment vol que

veuran Jesús a Galilea.

tothom rebi l’Esperit Sant, l’Esperit que el va omplir a
ell i el va fer passar fent el bé i alliberant de tot el que

Oració: Jesús Ressuscitat, fes-nos sentir ben

deshumanitza. Que la set de Jesús s’encomani a nosal-

fortes, en aquesta Pasqua, aquelles primeres parau-

tres perquè puguem viure plens d’aquest Esperit que

les que va sentir el grupet de dones al sepulcre: «No

és com un riu d’aigua que dóna vida.

tingueu por!» Ajuda’ns a ser una Església que no té
de por de donar testimoni de tu i del teu Evangeli.
Una Església que no té por de tenir esperança, per-

persona molt pròxima a tots els qui patien pel motiu

què tu ets viu i camines amb nosaltres a través de la

que fos. Celebrar la seva passió i mort m’ha d’ajudar

Galilea de cada dia. Una Església que viu i transmet

a acostar-me de manera física i vital a tot el sofriment

bones notícies.

que hi ha en el món d’avui, especialment al d’aquells
que tinc més a prop.

Contemplació: A aquelles dones només els preocupava una cosa: qui els apartaria la gran pedra que

Vetlla Pasqual: Mc 16,1-7
«Passat el repòs del dissabte…»

tancava el sepulcre. Anaven a ungir el cos d’un difunt. I
es troben que la pedra ja no hi és, perquè tampoc no hi
ha cap difunt per ungir, sinó un Vivent que convoca a la

Preparació: Aquesta celebració és única a l’any. Un

fe, al seguiment, a donar testimoni, a crear comunitat

dels elements especials és la litúrgia de la Paraula, molt

fraterna. Ara cal recomençar, o potser millor continuar,

més llarga, que recorda les grans mostres d’amor que

tot allò que havien començat a viure amb Jesús, amb

Déu ha donat al seu poble i a tota la humanitat i que

la nova llum que la Resurrecció ofereix a la comunitat

culmina en la proclamació de la resurrecció de Jesús.

creient i a la humanitat sencera.

Aquest any, segons l’evangeli de Marc.
Acció: Pasqua em convoca a ser una persona d’aleLectura: Ahir, Divendres Sant, llegíem la passió
segons Joan. Diumenge havíem llegit la de Marc, que

gria profunda, d’esperança a tota prova, proclamadora
del Déu de la Vida…
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Acció: Durant tota la seva vida, Jesús va ser una
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Càritas Diocesana promou cursos de formació ocupacional a Igualada,
Vic i Torelló ......................................................................................................................................................
Enguany s’han iniciat tres cursos de formació ocupa-

valor afegit al projecte. A més, s’ha comptat amb la

cional en l’àmbit de la costura en tres municipis del

sensibilitat d’algunes empreses del territori que han

territori diocesà: Igualada, Vic i Torelló. Aquests cursos

mostrat la seva voluntat de col·laboració acollint en for-

formen part d’un projecte més ampli en el marc de la

mat de pràctiques formatives a les seves instal·lacions

convocatòria realitzada pel Grupo Inditex amb Càritas

alguns dels participants dels cursos.
Les activitats realitzades durant els cursos tenien

Espanyola.
Els cursos que es van endegar el passat mes de

com a punt de partença la teoria i pràctica de l’ofici d’ar-

gener i finalitzaran aquest mes de març van adreçats a

ranjaments i personalitzacions de peces tèxtils. Però

persones que tenen una situació socioeconòmica vul-

també s’han dut a terme una sèrie de mòduls formatius

nerable i a qui és dificultós d’accedir a altres recursos

transversals, com el català, la informàtica, l’orientació

formatius. En total, els cursos compten amb uns 45

laboral i la igualtat d’oportunitats, amb la finalitat d’ofe-

participants, d’edats compreses entre 18 i 55 anys, la

rir una formació més integral.
Els participants, els tècnics i els voluntaris han tre-

majoria dels quals són dones.
Els objectius del projecte són els següents:

ballat conjuntament i han aconseguit que els cursos

—Millorar l’ocupabilitat de les persones mitjançant

fossin un èxit per a tothom.

cursos de formació ocupacional.
—Orientar i acompanyar la persona en el seu procés de recerca de feina i inserció laboral.
—Garantir la millora de les habilitats, capacitats i
competències personals, socials i laborals.

A partir del mes de març, un cop finalitzin els cursos,
hi ha la voluntat de poder donar continuïtat al projecte,
oferint un acompanyament personalitzat a les persones
que han participat dels cursos, amb la finalitat d’assolir
els objectius plantejats.

—Oferir un espai on la persona se senti escoltada,
respectada i acompanyada perquè pugui expressar les
seves demandes, dificultats, inquietuds…
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Necessitem doncs el vostre suport per a continuar oferint la possibilitat d’acompanyar les persones

Els participants han seguit un programa formatiu

en l’horitzó de la inclusió sociolaboral. Podeu fer la vos-

desenvolupat per diversos professionals amb la col-

tra aportació al número de compte corrent 2040-0020-

laboració de persones voluntàries que han aportat un

1580-0094-5579, indicant el nom del Projecte Inditex.

Harmonia / Teresa Medina Casanovas..................................................................................................
Quan parlem d’harmonia, quasi sempre ens
situem en la música, en
la combinació de tres o

—quan escoltem un grup de cantaires i les seves
veus sonen unísones…
Poder viure en harmonia té, tanmateix, el seu toc
de bellesa.

més notes diferents que
sonen simultàniament.

8 La commemoració dels 500 anys de l’estada de

Solem dir també que hi

sant Ignasi a Manresa ja ha donat el tret de sorti-

ha bona harmonia…

da amb un recés a la Cova. Les pròximes activitats

—quan ens trobem una colla de persones que feia
temps que no ens vèiem;
—quan el vestuari que porta una persona té uns colors combinats amb encert;
—quan parlem amb algú les paraules del qual transmeten relaxació i equilibri;

programades són la presentació del Camí Ignasià,
una jornada de portes obertes a la Cova, pregàries
especials, debats i una vetlla nocturna al monestir
de Montserrat, que culminaran amb la presentació
del Centre Internacional d’Espiritualitat del Camí
Ignasià.

C r ò n i c a
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Del 12 al 16 de maig: 45è Pelegrinatge a Lurdes amb malalts
i minusvàlids ..................................................................................................................................................
Tal com s’ha fet els darrers anys, aquest pelegrinatge

servei a totes les persones malaltes, gent gran o persones

l’organitzen conjuntament les Hospitalitats de la Mare

amb alguna discapacitat que vénen a gaudir de cinc dies

de Déu de Lurdes de Vic i de Solsona i, al bisbat de

on es comparteixen moltes alegries i moltes estones de

Vic, d’acord amb la distribució per comarques d’Osona-

convivència plenes de bons moments. Així mateix, la dele-

Ripollès, Bages i Anoia. Cadascuna d’elles té les seves

gació anima persones grans o de salut delicada, persones

particularitats respecte a termini d’inscripció, lloc on

que tinguin familiars malalts o ancians a càrrec seu… a

fer-la, llista de preus dels hotels i pensions, etc. Les

participar en el pelegrinatge. Que s’informin sobre què és,

modalitats, peerò, són les mateixes: malalts i disminu-

quines activitats s’hi fan, quines atencions es reben. etc.».

ïts, personal de servei, pelegrins.

També informa que «disposa d’un nou delegat comarcal
en la persona de Francesc Luna Canamasas, de quaranta

Els dies i llocs on fer la inscripció, a la respectiva co-

anys d’edat, que substitueix Sebastià Raurell, i d’una nova

marca, són els següents:

pàgina web: www.hospitalitatvicsolsona.org».

Osona-Ripollès: del 16 de març al 13 d’abril; edihores; tel. 93 886 93 40 / hospitalitatlurdesvic@seminarivic.cat.
Bages: del 10 al 21 d’abril; carrer Sobrerroca, 27,
baixos; de dilluns a divendres, de 17 a 20,30 hores; tel.
608 963 584 / 609 791 900.
Anoia: del 11 al 20 d’Abril; al carrer Trinitat 12
(Espai Cívic Centre – antic Col·legi Marista); de dilluns
a divendres, de 17 a 19,30 hores; informació: 686 488
994, Francesc / 686 488 995, Elisa/ 686 488 996, Olga.
Des de la delegació d’Osona es fa una crida dient que
«calen molts voluntaris, joves i grans, per a poder donar

Missa Crismal en la qual seran beneits
els Sants Olis
Tindrà lloc a la catedral de Vic, el dimarts 3
d’abril, a les 11 del matí. Hi és convidat tothom,
però de manera especial els preveres que presten servei a la diòcesi ja que, un cop acabada
la missa, al Seminari, en el transcurs d’un dinar
de germanor, s’homenatjarà els que celebren
enguany les seves noces d’or sacerdotals, les
seves noces d’argent o el primer aniversari de
la seva ordenació de prevere.
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Diòcesi missionera .....................................................................................................................................
Apreciat mossèn:
Sóc un sacerdot jesuïta que des de fa molts anys visc i

Agermanats pel nostre Pare del cel i per la missió,
m’acomiado amb agraïments. Maurici Bacardit, s.j.

treballo a Bolívia. Últimament he canviat de casa i de feina.
Ara m’estic a Charagua, que es troba a 270 km al sud de

Agraïm la recepció d’aquesta carta i l’interès que en

Santa Cruz de la Sierra. És un poble de 7.000 habitants,

ella es mostra envers el Full. Després de consultar internet,

però el més important és que, geogràficament, tota la par-

veus confirmades les dades acabades de llegir i aprens

ròquia té una extensió igual a tot Bèlgica, i en la part rural

moltes més coses; que Charagua pertany a la zona geo-

hi viuen uns 12.000 indígenes de l’ètnia guaraní.

gràfica del Chaco, departament de Santa Cruz, província

A part d’això, et volia demanar que canviéssiu la meva

de Cordillera; que és dins la regió més oriental de Bolívia;

adreça. Allà on sóc no hi ha correu i hem de fer servir el de

que la majoria dels seus habitants són Guaranís; que a

Santa Cruz. La meva nova adreça és la següent: Parroquia

Charagua els trens que comuniquen Santa Cruz de la

de la Merced / Calle España, 21; Casilla 319 / SANTA CRUZ

Sierra amb Yacuiba, a la frontera amb Argentina… I, si es

DE LA SIERRA / BOLÍVIA. De tot cor us demano que no us

continua buscant, també apareix informació sobre la per-

canseu d’enviar-me el FULL.

sona que escriu la carta: el P. Maurici Bacardit, jesuïta.

full
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Tot a ½ euro|Targeta client?|Xavier C. ........................................................................................
D’altres coses no ho sé, però de bones maneres bé en

manar, per part d’algun somrient i educat angelet al

saben prou aquelles noies que fan de caixeres als su-

servei de sant Pere, això de «Targeta client?». I seria

permercats d’arreu. Sembla que els han donat lliçons

a l’entrada dels àmbits celestials i no precisament

d’urbanitat, perquè, d’entrada, no es descuiden mai de

a la sortida, ja que allà hi tenim estada perpètua i

saludar el client, que a les hores punta s’ha passat esto-

eficaç. I crec que la targeta client del cel la obtenim

na esperant que la senyora del davant buidés tot el car-

amb el baptisme, i que l’hem de portar validada i al

retó ple, tot dient-li «Bon dia!» o «Bona tarda!», mentre

dia per a no trobar-nos confosos en passar per l’es-

es disposen a fer

càner celestial d’última generació i poder fer el càl-

passar

pro-

cul correcte de les bones obres que hàgim practicat

ductes acumulats

en aquesta pobra i dissortada pàtria terrenal. Que no

en la compra per

xiula l’alarma, magnífic. Cel endins!

els

aquella maquineta

Cabalment avui estem entrant en la setmana dels

que amb un clic

grans misteris de la passió i mort de Jesús, que cul-

característic els va

minaran en l’esclatant Pasqua de Resurrecció. Cada

llegint i comptant.

any, amb la joia pasqual pel Senyor ressuscitat, i en

Però el que sí que és inevitable és que, a l’hora de

especial renovant els compromisos baptismals en la

sortir la factura, mai no es descuiden de preguntar:

vetlla pasqual, hem de posar al dia les nostres tar-

«Targeta client?» Si la portes, la passen per l’escàner cor-

getes de client de l’Església vianant, no fos cas que

responent per comprovar-ne la validesa i aplicar els des-

per desídia, oblit o mancances en l’amor i el perdó

comptes previstos. I al capdavall de la nota de compra

haguessin prescrit les nostres pròpies targetes i ens

no hi falten pas uns mots d’agraïment, com: Estem molt

plantéssim a les portes del cel, ple d’estrelles ves-

contents de poder-vos servir. (I que paguis, és clar.) Sol

sant vels de plata, amb la targeta caduca com un

acabar amb allò: Els ha atès Maritza (o Aurora, o…). Si no

vulgar iogurt. Seria una llàstima.

portes targeta no tens els avantatges en les ofertes de
les rebaixes ni dels punts acumulats per als regals.
Alguna vegada m’he imaginat que en la filera per
a entrar a dalt la glòria també potser ens podrien de-

Compte, doncs. Pel baptisme som virtuals estadants del cel, però ho hem de validar amb la posada al
dia i a l’hora de la nostra pròpia targeta client. L’entrada
té la garantia del Crist ressuscitat.
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Dites casolanes|Sebastià Codina ..............................................................
Després d’un temps, un altre en ve
Ens recorda que les coses que avui ens van bé, poden un dia anar malament i que cal estar alerta i no badar. No adormir-se damunt dels llorers.
També serveix per a animar-se i pensar que demà serà un altre dia, que
després de la tempesta vindrà la bonança i que desapareguda la tenebra vindrà la llum.
Hi ha un plec de dites que no hauríem de fer servir mai: «No hi ha res
a fer. Tant és fer com no fer. No ens en sortirem. Tinc la negra. Tenim les
de perdre.» I encara moltes més. El desànim no porta enlloc. Cal creure
en tots els possibles i, de tant en tant, també en algun impossible. El
que va marxant amb empentes i rodolons pot millorar ben aviat. Davant
de tot plegat cal encoratjar-se amb un «Tornem-hi, que no ha estat res!».
Cada dia cal començar de nou com si no hagués passat res. La perfídia mata la caça.
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