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Llocs per visitar (I): Montgrony ...........................................................................................
Montgrony (o Mogrony) és un racó del Ripollès

història del nostre país, quan els camins es feien a peu

obert als quatre vents, encimbellat a més de 1.400

i tot tenia un regust marcadament rural. Poder gaudir

metres d’alçària. L’església de Sant Pere, ja menci-

del sender que sortint de darrere l’església de Sant

onada en l’acta de consagració de Sant Joan de les

Pere de Gombrèn ens condueix fins a Montgrony, és

Abadesses (any 887), va vinculada a Guifre el Pelós,

una activitat i un exercici recomanats. Ens permet ado-

en temps de la reconquesta. Una imatge de Maria,

nar-nos de la riquesa forestal del nostre Pre-pirineu, per

un petit santuari arrapat al roquisar, un cloquer dis-

a assaborir un paisatge fet de penyes, bosc i silenci; i

cret i uns esglaons que sembla que vulguin esgar-

en poc més de seixanta minuts assolir el santuari.

rapar el cel, ens condueixen des del restaurant del

Havent gaudit del camí, i havent saludat Maria, al

santuari fins a l’ermita adaptada a la roca i a la fàbri-

restaurant del santuari podrem refer-nos per al camí de

ca romànica de Sant Pere de Montgrony.

tornada vers Gombrèn. Un poble apilotat entre el riu

Coronant la vall de Gombrèn (o Gombreny),

Merdàs i la carretera que uneix Campdevànol i la Pobla de

Montgrony ens fa reviure moments significatius de la

Lillet, que que aseguren té tant revolts com dies té l’any.

L a
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Diumenge XVIII de durant l’any|Cicle C ...............................................................................
Lectura del llibre de l’Eclesiastès (1,2;2,21-23)

apareixereu amb ell plens de glòria. Per tant, feu morir

Vanitat i més vanitat, deia el Portaveu-del-poble, vanitat

allò que us lliga a la terra [...].

i més vanitat, tot és en va.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (12,13-21)
Després que un home s’ha esforçat a treballar amb

En aquell temps, un de la gent digué a Jesús: «Mestre,

coneixement, traça i eficàcia, ho ha de deixar tot a un

convenceu el meu germà que es parteixi amb mi l’he-

altre que no s’hi ha esforçat per res. També això és en

rència.» Jesús li contestà: «Bon home, qui m’ha enco-

va, i és una gran dissort.

manat a mi que fes de jutge o de mediador entre vosaltres?» Llavors digué a tothom: «Vigileu! Guardeu-vos

Perquè, de fet, què en treu l’home de tot esforç i de

de tota ambició de posseir riqueses, perquè ni que algú

tot el neguit amb què treballa sota el sol? Passa els dies

tingués diners de sobres, els seus béns no li podrien

en el desfici i en les penes de la seva servitud, i de nit el

assegurar la vida.»

seu cor no descansa. També tot això és en va.
I els ho explicà amb una paràbola: «Un home ric
Salm responsorial (Salm 94)

va treure de les seves terres unes collites tan abun-

Al llarg de tots els segles, Senyor,

dants, que no tenia on guardar-les. Tot rumiant, es va

heu estat sempre la nostra muralla.

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:

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians

Tens reserves per a molts anys: reposa, menja, beu,

de Colosses (3, 1-5. 9-11)

diverteix-te. Però Déu li digué: Vas errat! Aquesta ma-

Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist,

teixa nit et reclamaré el deute de la teva vida i tot això

cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a

que volies guardar-te, de qui serà? Així passa amb

la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que

tothom qui reuneix tresors per a ell mateix i no es fa

és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està

ric als ulls de Déu.»

amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la nostra vida, també vosaltres
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Vanitat|Mn. Marc Majà i Guiu.....................................................................................................................
Llegim al diccionari que una cosa «vana» és aquella

buidor quan, tot i haver assolit algun bé material, des-

que no té sinó aparença, sense realitat ni fonament. La

cobreix dins seu un perpetu sentiment d’insacietat. En

«vanitat», per tant, seria l’actitud d’aquella persona que

poques paraules: desitjo constantment tenir més; però,

busca aparentar i brillar davant els altres.

quan tinc, no estic satisfet, sinó que no en tinc mai prou.

El llibre del Cohèlet, de qui escoltem avui un frag-

L’Escriptura vol salvar l’home de la tirania de l’ambi-

ment en la primera lectura, constata sense embuts

ció: «cerqueu allò que és de dalt [...], feu morir allò que

que, en el fons, «tot és en va». «Què en treu l’home de

us lliga a la terra». I Jesús mateix adverteix: «vigileu!

tot esforç i de tot el neguit amb què treballa sota el sol?

guardeu-vos de tota ambició de posseir riqueses, per-

Passa els dies en el desfici i en les penes de la seva

què ni que algú tingués diners de sobres, els seus béns

servitud, i de nit el seu cor no descansa.»

no li podrien assegurar la vida». No es tracta de fer-nos

De fet, les lectures d’avui recullen una forta tensió

creure que la creació és dolenta (afirmació falsa), però

humana: d’una banda, la persona sent dins seu un desig

sí que es tracta de fer-nos adonar que els béns materi-

imperiós de posseir i de fer-se gran als ulls d’altri; però,

als, per ells mateixos, no ens salven ni ens aporten la

al mateix temps, aquesta mateixa persona sent una forta

felicitat. Només Déu salva.

G l os s a

s e t m a n a l
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Facies fidei|Romà Casanova, bisbe de Vic. ................................................................................
El Museu Episcopal de Vic presenta aquests dies una

da de les realitats profundament significatives per a la

exposició temporal que porta per títol Facies fidei

persona: la veritat, l’amor, la bellesa. «La llum de la fe és

(Rostres de la fe). Ha estat una iniciativa dins del marc

la d’un Rostre en el qual es veu el Pare», ens diu el papa

de l’Any de la Fe, que el papa Benet XVI va convocar

Francesc en la seva primera encíclica, Lumen fidei. I

per enfortir la nostra fe i poder-la viure amb totes les

també ens diu: «La fe es presenta com un camí de la

seves conseqüències. En aquest exposició temporal

mirada, en el qual els ulls s’acostumen a veure en pro-

han col·laborat tots els museus diocesans dels bis-

funditat.» La mirada que ens proposa l’exposició Facies

bats que tenen la seva seu a Catalunya. Les diferents

fidei vol ajudar-nos a entrar en la perspectiva de la fe

peces dels altres museus diocesans dialoguen amb

cristiana: en Crist se’ns ha obert del tot el cor de Déu. I

peces de l’exposició permanent del nostre museu. El

aquesta fe ens dóna la mirada profunda per a veure-hi

diàleg, més enllà del valor merament artístic i històric,

més enllà del que, sense la fe, no podríem veure-hi. No

arriba a nuclis de la fe cristiana: el baptisme, l’Eucaris-

podem perdre aquesta oportunitat que se’ns ofereix de

tia, la redempció, la santedat, la vida eterna…

veure amb mirada profunda la bellesa de la fe cristiana,

La fe cristiana no és una realitat abstracta, deslliga-

amb rostres de veritat i d’amor.

Vacances i descans (I)..............................................................................................................................
fica parar o interrompre, no pot fer-ho qui no s’ha mogut de

tots, però que convé analitzar per entendre’n exacta-

la seva poltrona ni ha abandonat el seu dolce far niente…

ment el significat i l’abast. Perquè per vacances s’en-

Qui hagi contestat positivament a les anteriors con-

tén un descans temporal i que, per tant, eximeix a qui

sideracions, pot disposar-se decididament a fer vacan-

descansa sempre, perquè fuig o prescindeix del treball.

ces i a prendre el descans del seu treball o dels seus

Després, la paraula descans significa cessar en un tre-

estudis que li permetin les seves circumstàncies perso-

ball o en un esforç per recuperar les forces, i si cessar signi-

nals i la seva situació econòmica. (continuarà…)

Agenda litúrgica de la setmana......................................................................................................
tirs (†304).

Lectures: Osees 2,14b.15b.19-20 /

l’any / Cicle C. Sant Joan Maria

Lectures: Daniel 7,9-10.13-14 / Salm

Salm 44 / Mateu 25,1-13

Vianney, prevere (1786-1859).

96 / Lluc 9,28b-36

10

Lectures: Eclesiastès 1,2;2,21-23 /

7

màrtir (†258).

Salm 89 / Colossencs 3,1-5.9-11 /

(1480-1547). Sant Sixt, papa (257).

Lectures: 2 Corintis 9,6-10 / Salm

Lluc 12,13-21

Lectures:

111 / Joan 12,24-26

Litúrgia de les hores: Setmana II

14,1.26-30.34-35 / Salm 105 / Mateu

4
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Diumenge XVIII de durant

Dilluns. La Mare de Déu de les

Dimecres. Sant Gaietà, prevere
Nombres

13,2-3a.26-

Dissabte. Sant Llorenç diaca i

15,21-28

11

8

l’any / Cicle C. Santa Clara d’Assís,

Dijous. Sant Domènec de

Diumenge XIX de durant

Neus. Sant Osvald, laic (†642).

Guzmán, prevere (1170-1221).

verge (1193-1253).Santa Susanna,

Lectures: Nombres 11,4b-15 / Salm

Lectures: Nombres 20,1-13 / Salm

màrtir.

80 / Mateu 14,13-21

94 / Mateu 16,13-23

Lectures: Saviesa 18,6-9 / Salm 32 /

6

9

Hebreus 11,1-2.8-19 / Lluc 12,32-48

Dimarts. Transfiguració del

Senyor. Sants Just i Pastor, màr-

Divendres. Santa Teresa Beneta

de la Creu, religiosa (1891-1942).
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Dues paraules que ens alegren de forma instintiva a

Tr i b u n a
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Valentia i humilitat – humilitat i valentia|Carles M. Giol, pvre.. .................................
Dues qualitats humanes,

Humilitat i valentia

dues

cristianes

Del papa Francesc, un

que, des de fa un cert

primer gest: s’inclina da-

temps, hem vist plasma-

vant els seus diocesans

des i practicades per per-

de Roma i demana que

sones humanes, de talla

preguin per ell a fi que

no comuna, en els dos

Déu el beneeixi. Fa uns

vessants.

quants mesos que ens

virtuts

va donant lliçons que cal
Valentia i humilitat

llegir en els seus gestos

El papa Benet XVI fou

i paraules breus: vestit

valent en reconèixer i

senzill, fora soroll i coses

valorar la situació de

enlluernadores, viu amb

l’Església, amb tots les

altres en un residència,

seves ombres i fallades.

parla i tothom l’entén,

I ho féu a fons: personalment, informant-se, pregant,

proper i acollidor, somrient, fins i tot amb algun acudit,

parlant directament amb qui ho havia de fer, prenent

com quan, en acomiadar uns amics fins a la porta, els

decisions difícils i valentes. Veient, però, l’amplària i

diu: «Els invitats s’han d’acomiadar fins al carrer; prime-

profunditat d’alguns problemes, donada la seva edat i

rament, per estar segurs que marxen, i segonament,

salut, va tenir la humilitat de reconèixer que no tenia les

per comprovar que no s’emporten res.»

forces per a portar-ho a terme; no defuig i, valent, re-

De mica en mica, però amb valentia, va prenent de-

nuncia; un altre, més jove, ho farà millor. Sí, es queda al

cisions: un govern col·legiat de vuit cardenals d’arreu

servei de la causa. La renúncia de Benet XVI, penso, és

del món, la banca vaticana, l’elecció dels futurs bisbes,

d’admirar. La seva persona no compta; el que compta

viu i vol la pobresa de l’Església… i esperem nous can-

és el bé dels altres, en aquest cas de l’Església i de la

vis (escric això a finals de juny).

societat en general. Un acte de VALENTIA I HUMILITAT.
No se’n veuen cada dia. Ho hem d’agrair.

Hem vist un Papa VALENT i HUMIL; i tenim un Papa
HUMIL i VALENT. Donem-ne gràcies a Déu!
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Dites casolanes|Sebastià Codina...............................................................
L’infern està empedrat de bones intencions
La bondat no és mai condemnable. Mai ningú no ha tingut
bitllet d’anada i tornada per a poder donar explicacions a fi de
poder saber si és ple, si és buit i què hi ha…
Qui és capaç de saber una gran cosa de l’interior de les
persones? Al catau de la gent no hi podem pas tafanejar. Què
més voldríem? D’això se’n cuida Déu. Ni els èxits ni els fra-
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cassos no converteixen en bones o dolentes les intencions.
Hi ha intencions que podrien ser bones i resulten forassenyades. Són intencions nascudes de l’eufòria i dels engrescaments desmesurats i fora de lloc, que no tenen suc ni bruc.

