Vic, núm. 5.339 any 107 | Solsona, núm. 3.485 any 67

full

D

I

O

C

E

S

À

18 d’agost de 2013

S O L S O N A | V I C

Llocs per visitar (II): monestir de Sant Pere de la Portella ..........................
El monestir de Sant Pere de la Portella està situat en

remodelat en època barroca. La Universitat de Cervera

un magnífic paratge boscós, al municipi de la Quar,

es va traslladar a aquest monestir, durant la primera

a prop de Gironella i Olvan (Berguedà, bisbat de

guerra carlina, des de 1838 fins a 1840.

Solsona). El seu emplaçament és d’una excepcional

En l’actualitat, amb el programa «Romànic obert»,

bellesa, ja que està establert a la part alta de la riera

finançat per l’Obra Social de «La Caixa», s’ha realitzat

de la Portella, petit afluent del riu Llobregat. Aquest

la restauració interior de l’església, que va acabar-

monestir es troba vora l’antic camí que anava de Sant

se el proppassat mes d’abril. La inauguració de les

Quirze de Pedret a la Quar. El 21 de setembre de l’any

obres va tenir lloc el dia 30 de juny, dins el marc de

1035 el bisbe Ermengol d’Urgell consagrà l’església

l’Aplec de la Portella, amb una eucaristia presidida

de Sant Pere, coneguda en aquell moment com a Sant

pel vicari general de la diòcesi de Solsona.

Pere de Frontanyà. La cerimònia va reunir els bisbes de

El monestir de Sant Pere de la Portella està declarat,

Barcelona, Narbona i Carcassona. L’església romànica

des del 14 de desembre del 2010, «Bé cultural d’interès

conserva l’absis amb decoració llombarda. L’edifici fou

nacional», en la categoria de «Monument nacional».
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Diumenge XX de durant l’any|Cicle C ....................................................................................
Lectura del llibre del profeta Jeremies (38,4-6.8-10)

i el duu a terme. Ell, per arribar a la felicitat que li era

En aquells dies, alguns dels principals de Jerusalem

proposada, acceptà el suplici de la creu, no fent cas

digueren al rei: «Que Jeremies mori d’una vegada.

de la vergonya que havia de passar; així s’assegué a

Aquest home no fa sinó desmoralitzar els guerrers que

la dreta del tron de Déu. Tingueu present aquell que

queden a la ciutat i tots els restants del poble. Aquest

aguantà un atac tan dur contra la seva persona de part

home no vol el bé del poble, sinó la seva perdició.» El rei

dels pecadors; així no us deixareu abatre, cansats de

Sedequies els respongué: «Està a les vostres mans.» El

resistir. En la vostra lluita contra el pecat, encara no us

rei era incapaç de negar-los res. Ells, doncs, prengueren

hi heu enfrontat fins a vessar la sang.

Jeremies i el tiraren a la cisterna de Melquies, fill del
rei, situada al pati de la guàrdia. L’hi baixaren amb

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (12,49-53)

unes cordes. A la cisterna no hi havia aigua, sinó fang;

En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «He

Jeremies quedà enfonsat en el fang. Llavors Abdemèlec,

vingut a calar foc a la terra. Com voldria ja veure-la cremar!

un home del palau reial, anà a trobar el rei a la porta de

He de passar la prova d’un baptisme. Com em sento el

Benjamí i li digué: «Rei, senyor meu, no està bé això que

cor oprimit fins que no l’hauré passada! Us penseu que

aquests homes han fet amb el profeta Jeremies [...].»

he vingut a portar pau a la terra? Us asseguro que no.
És la divisió, el que he vingut a portar. Des d’ara dins una

Salm responsorial (Salm 39)

mateixa casa n’hi haurà cinc de dividits: tres contra dos,

Senyor, no tardeu a defensar-me.

i dos contra tres. El pare renyirà amb el fill, i el fill amb el
pare; la mare renyirà amb la filla, i la filla amb la mare; la

Lectura de la carta de sant Pau als cristians
hebreus (12,1-4)

sogra renyirà amb la nora, i la nora amb la sogra.» [...]

Germans, envoltats d’un núvol tan gran de testimonis,
que ens ensenyen com hem de viure la fe, alliberemnos de tot impediment i del pecat, que amb tanta facilitat ens lliga, i, sense cansar-nos-en, llancem-nos a
córrer en la prova que ens ha estat proposada. Tinguem
la mirada fixa en Jesús, que ha obert el camí de la fe
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Núvols d’ahir i d’avui|Mn. Marc Majà i Guiu ................................................................................
En les lectures d’avui hi apareixen dos núvols: el «núvol

temps: si es té la capacitat d’endevinar el temps que farà

de testimonis» i el «núvol a ponent».

a partir d’una cosa tan simple com un núvol que apareix a

El «núvol de testimonis» fa referència als sants, és
a dir, a tot el conjunt d’homes i dones que han seguit

ponent, com és que manca la capacitat d’endevinar quins
temps s’estan vivint i quina és l’actitud a prendre?

el Crist amb una donació total i que, per tant, són un

Aquests dos núvols ens parlen avui a nosaltres d’una

estímul real per al nostre viure com a deixebles seus.

manera ben clara. Si la nostra societat, d’alguna manera,

Efectivament, «envoltats d’un núvol tan gran de testi-

s’assembla a la gent del temps de Jesús en el fet d’estar

monis, que ens ensenyen com hem de viure la fe, alli-

un xic perplexa, desconcertada enmig de la crisi, apa-

berem-nos de tot impediment i del pecat, que amb tan-

rentment incapaç d’endevinar quins temps s’estan vivint

ta facilitat ens lliga, i, sense cansar-nos-en, llancem-nos

i què és el que cal fer, per què nosaltres, com a creients,

a córrer en la prova que ens ha estat proposada».

no fixem la mirada en Jesús i en aquells que l’han seguit

El «núvol a ponent» fa referència al signe meteorològic

al llarg de la història (tants sants i santes) per a adonar-

que permet de preveure la pluja que arriba. Jesús posa

nos que, també en circumstàncies adverses, és possible

aquest exemple concret per interpel·lar la gent del seu

portar una vida amb sentit, de lliurament als altres?

G l o s s a

s e t m a n a l
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L’adoració eucarística|Romà Casanova, bisbe de Vic ......................................................
Adorar Crist realment present en l’Eucaristia és

estiguin en uns llocs autènticament dignes

reconèixer amb els ulls de la fe que ell continua

i siguin visitats contínuament pels cristians!

misteriosament, sacramentalment enmig nostre,

Com m’agradaria que, per al bé dels nostres

com aquell qui ens estima i es lliura per nosaltres...

pobles i famílies, augmentessin els moments

Ens deia el beat Joan Pau II, papa: «L’Església, el

d’adoració eucarística en les nostres parròquies

món tenen gran necessitat del culte eucarístic...

i comunitats! I per què no ens plantegem com a

Que la nostra adoració no cessi mai.»

proposta per a viure la nova evangelització que

Com m’agradaria de veure en tots els nostres

en les nostres parròquies pugui néixer l’adoració

diocesans el gest d’adoració propi de la nostra

perpètua de l’Eucaristia? La nostra diòcesi, si

cultura, posar-nos de genolls, davant Crist present

vol tornar a ser missionera i terra de sants, com

en l’Eucaristia! Quina font d’autèntica llibertat és

de fet ho és, necessita del culte eucarístic ben

que els qui no tenim impediment físic ens posem

present arreu d’ella. Depèn de tots nosaltres que

de genolls en el moment de la consagració de la

això sigui possible! (Fragment de l’homilia del dia

santa missa! Com somio que els nostres sagraris

de Corpus d’enguany).

Vacances i descans (i III) .......................................................................................................................
Entre les activitats enumerades anteriorment, subrat-

flors... I després tants animals, ocellets, insectes...

llem l’última: gaudir de la natura. És una pena que

Quines lliçons no podem rebre en contacte amb la

la vida actual, que desenvolupem molts en ciutats o

natura! És el que expressà bellament un poeta, l’ino-

poblacions grans, ens impedeixi de conèixer i admi-

blidable P. José Luis Carreño: Me basta una flor / para

rar l’obra de Déu en tantes coses belles i a vegades

enamorarme de su Creador.
Extret de la revista Tibidabo

oblidades: muntanyes, boscos, mar, rius, fonts, prats,

Agenda litúrgica de la setmana .....................................................................................................
Claravall, abat i doctor de l’Església

(1586-1617).

/ Cicle C. Santa Elena, emperadriu

(1090-1153).

Lectures: Rut 1,1-2a.3-6.14b-16.22 /

(†329). Santa Laura, verge.

Lectures: Jutges 6,11-24a / Salm 84

Salm 145 / Mateu 22,34-40

Lectures:

/ Mateu 19,23-30

24

/ Salm 39 / Hebreus 12,1-4 / Lluc

21

Dimecres. Sant Pius X, papa

apòstol. Santa Àurea, màrtir (†250).

12,49-53

(1835-1914). Sant Gilbert, abat.

Lectures: Apocalipsi 21,9b-14 /

Litúrgia de les hores: Setmana IV

Sant Privat, màrtir (†407).

Salm 144 / Joan 1,45-51

Lectures: Jutges 9,6-15 / Salm 20 /

25

Mateu 20,1-16

/ Cicle C. Sant Josep de Calassanç,

màrtir (ss. III-IV). Sant Joan Eudes,

22

Dijous. La Mare de Déu, reina.

prevere (1557-1648). Sant Lluís de

prevere (1601-1680).

Lectures: Jutges 11,29-39a / Salm

França, rei (1214-1270). Sant Genís,

Lectures: Jutges 2,11-19 / Salm 105

39 / Mateu 22,1-14

màrtir (†308).

/ Mateu 19,16-22

23

Divendres. Mare de Déu del

Lectures: Isaïes 66,18-21 / Salm 116 /

20

Mar. Santa Rosa de Lima, verge

Hebreus 12,5-7.11-13 / Lluc 13,22-30

18

19

Diumenge XX de durant l’any

Jeremies

38,4-6.8-10

Dilluns. Sant Magí, asceta i

Dimarts. Sant Bernat de

Dissabte. Sant Bartomeu,

Diumenge XXI de durant l’any
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La bondat: patrimoni universal|Ester Busquets i Alibés. ..................................................
Em disposo a escriure aquestes ratlles just abans

No voldria transmetre la idea que la vida laboral és un

de començar les vacances d’estiu, i és precisament

paradís, perquè no seria certa: també hi ha companys

abans d’aquest període de descans i de trencament

i companyes amb altres maneres de fer ben diferents;

que és bo de reflexionar sobre el treball i la

però no m’agradaria de menystenir aquests «signes

quotidianitat des de la fe i des de l’amor, per tal de

d’esperança» tan rellevants, perquè ser sensible

prendre consciència novament que en un món on

a aquests signes ens ajuda a ser més fins a l’hora

es parla tant de l’«absència de Déu», Déu hi és ben

d’analitzar la realitat, i sobretot ens ajuda a defugir el

present.

pensament erroni —el qui el tingui!— que només els

Per a l’àmplia majoria dels meus companys i

qui creuen en Déu poden ser bons. La realitat, que

companyes de feina el fet religiós és quelcom que

sempre és molt tossuda, desmenteix cada moment

els queda molt lluny: alguns són ateus declarats,

aquesta idea. La bondat —igual que la maldat— és un

altres agnòstics delicats, altres catòlics culturals

patrimoni universal.

totalment desvinculats de l’estructura d’Església...

Ara bé, entre els creients i els no creients hi ha

En aquest ambient desproveït de fe no hi ha lloc per

una immensa diferència: fer l’«aposta» per Déu, com

a parlar de Déu, però curiosament Déu reneix cada

diria Pascal, situa els cristians en una posició diferent

dia a través de persones que no creuen en Déu però

davant la bondat. Seguir Jesús és seguir el camí del

que el fan present a través de la seva bondat. Són

bé, de l’amor... i això no és cap broma, ans al contrari,

companys i companyes amb molt bon caràcter, que

és un compromís tan gran, tan sagrat, que ens obliga

converteixen la seva vida en mà que dóna la mà;

a viure sempre —sense excuses— d’una altra manera.

alguns fan de l’humor el bàlsam comunitari per als

Dostoievski, el gran literat rus, en el seu llibre Els

nostres mals de cap, altres són capaços de veure

germans Karamàzov, escrivia que «si Déu no existeix tot

sempre el cantó positiu de les persones i mai no

està permès, i si tot està permès la vida és impossible».

posen la crítica destructiva en els seus llavis, altres

Més enllà del reconeixement explícit o no de l’existència

es posen al servei dels qui viuen contratemps... Són

de Déu, podem dir, amb Dostoievski, que Déu existeix,

companys i companyes que generen un entorn de

o que experimentem la seva presència, perquè són

treball agradable i valuós, i el saben fer extensiu

molts els qui viuen creient que no tot està permès, i

també més enllà de l’àmbit empresarial.

que la vida ha de ser possible.
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Llibres|Encíclica a quatre mans .........................................................
Ha sortit ja l’edició catalana de La llum de la fe (Lumen
fidei), encíclica signada pel papa Francesc el proppassat
dia de Sant Pere i Sant Pau però escrita, en realitat, per
dos papes: Benet XVI, que la preparà i la tenia gairebé
enllestida quan renuncià al càrrec pontifici, i el seu
successor, el papa Bergoglio, que hi ha fet algunes
aportacions. Aquesta encíclica és més que mai oportuna
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