Bisbat de Vic

Fulldiocesà
3 de setembre del 2017

p5 —Jornada Diocesana i Dia de la Catedral
p7 —L'Església, present en els actes per la pau

HORARI:
10:00 Acollida al Museu Episcopal de Vic*
10:30 Caminem pel museu: grans artistes i la
seva sorprenent mirada vers Jesús
Visita guiada per adults i activitats per a joves
i infants
13:00 Experiències: Jesús i la societat d’avui
(al seminari). Jocs per als més petits
14:00 Dinar
15:30 Festival musical
17:30 Eucaristia a la Catedral
Presidida pel Sr.Bisbe

Núm.5.550 - Any 111

INSCRIPCIONS:
registre@bisbatvic.com / tel. 93 883 2655
*El Museu Episcopal de Vic (Mev) és un referent
en l’art medieval català i exposa obres mestres
de pintura i escultura del romànic i del gòtic
(segles XII i XV). A banda del seu fons de primer
ordre, el museu destaca també per un projecte
museològic modern i innovador. Per això, va
ser guardonat el 2001 amb el Premi Nacional
de Patrimoni Cultural per la seva contribució a
la difusió de l’art medieval català.

2 —bona nova

«Si algú vol venir amb mi, que es negui
ell mateix, que prengui la seva creu....»
Diumenge XXII durant l’any / Cicle A
Lectura del llibre de Jeremies
M’heu afalagat, Senyor, i m’he deixat seduir; us heu apoderat de mi i m’heu dominat, però ara passen el dia divertint-se a costa meva, tothom es riu de mi. Sempre que parlo, dono el crit d’alarma, el meu clam anuncia invasions i
devastació. Tot el dia la paraula del Senyor m’és un motiu
d’escarnis i de burles. A la fi pensava: No en vull parlar més,
no diré res més en nom d’ell, però llavors sentia en el meu
cor un foc que cremava, sentia un incendi dintre els meus
ossos. Estic rendit de tant aguantar, ja no puc més.
(20, 7-9)
Salm responsorial
Tot jo tinc set de vós, Senyor, Déu meu.
(Salm 62)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, per l’amor entranyable que Déu ens té, us demano que li oferiu tot el que sou, com una víctima viva, santa
i agradable. Això ha de ser el vostre culte veritable. No us
emmotlleu al món present; transformeu-vos renovellant la
vostra manera de veure les coses, perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu: reconèixer allò que és bo,
agradable a Déu i perfecte.
(12, 1-2)
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús començà a deixar entendre als
deixebles que havia d’anar a Jerusalem, que havia de patir molt de part dels notables, dels grans sacerdots i dels
mestres de la Llei, i que havia de ser mort i de ressuscitar el tercer dia. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a
renyar-lo: «De cap manera, Senyor: a vós això no us pot
passar!» Però Jesús es girà i li digué: «Fuig d’aquí, Satanàs! Em vols fer caure, perquè no penses com Déu, sinó
com els homes.» Llavors Jesús digué als deixebles: «Si
algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m’acompanyi. Qui vulgui salvar la seva
vida la perdrà, però el qui la perdi per mi, la retrobarà.
Què en trauria l’home de guanyar tot el món si perdia la
vida? Què podria pagar l’home per rescatar la seva vida?
Perquè el Fill de l’home ha de venir en la glòria del seu
Fulldiocesà

Pare voltat dels seus àngels, i ell pagarà cadascú segons
les seves obres.»
(16, 21-27)

«Us demano que
li oferiu tot el
que sou, com una
víctima viva, santa
i agradable. Això
ha de ser el vostre
culte veritable.
No us emmotlleu
al món present;
transformeu-vos
renovellant la vostra
manera de veure les
coses»
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Jesús, pedra d’ensopec per a tothom

Lit. hores: Setmana II

Jean Hakolimana, prev.
Jesús va ser i continua essent un misteri per a tothom qui s’hi acosta. El misteri
no és quelcom inaccessible ni incomprensible. Entès així no es podria aplicar a
Jesús en quant va venir per apropar-nos al Pare i revelar-lo. Un misteri és allò
que no podem posseir en la seva totalitat, no tant per culpa de les nostres limitacions com per raó de la seva pròpia naturalesa. Un misteri ens escapa quan
pensàvem tenir-lo, ens sorprèn quan preteníem entendre’l. Aquesta és l’experiència que va marcar i continua marcant els qui s’acosten a Jesús, començant
pels mateixos deixebles. Diumenge passat vàrem escoltar com Pere feia una
confessió contundent de la messianitat de Jesús. Avui, en canvi, escoltem com
aquesta mateixa messianitat de Jesús se li capgira en un misteri i recull un advertiment duríssim: «Fuig d’aquí, Satanàs!»
Segurament, de Jesús, seria un error quedar-nos amb la seva cara desconcertant. Tot i això, aquest aspecte ressalta una advertència per al creixement de la
nostra fe. Fins i tot ens pot ser molt profitós. Seguir Jesús implica reconèixer el
seu punt misteriós. És acceptar de deixar-nos sorprendre per ell. Abandonar la
nostra falsa seguretat i posar-nos a la seva escola. Com Pere i els deixebles, com
més el coneixem, més enllà ens convida i més profund se’ns revela. La millor
confessió no és tant l’afirmació de la nostra pertinença a ell com l’expectativa
i la disponibilitat a viure una veritable aventura amb ell. Més que confessors
segurs, Jesús necessita avui dia seguidors oberts al seu esperit, aquells que accepten diàriament de ser qüestionats per la seva exigència.

La imatge

El Mestre ha de dir a Pere que no
pensa com Déu, sinó com els homes.
I Pere era un dels deixebles capdavanters, el que feia poc l`havia confessat com a Messies, Fill de Déu!
Tanmateix li cal conversió.
Ha de continuar el procés de tothom per a esdevenir creient. Ja ho
havia deixat tot per ser deixeble,
però anava comprenent el missatge
cristià i descobrint quina manera
de viure li escau.
Pere (1427). Masaccio
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Agenda

4 dilluns
—Nostra Senyora de la Consolació
—Santa Rosalia, verge (1130-1160)
I Tessalonicencs 1,4,13-18 /
Salm 95 / Lluc 4,16-30
5 dimarts
—Sant Llorenç Justinià, bisbe
(1130-1160)
—Santa Teresa de Calcuta, missionera
I Tessalonicencs 5,1-6.9-11 /
Salm 26 / Lluc 4,31-37
6 dimecres
—Sant Faust, màrtir
Colossencs 1,1-8 / Salm 51 /
Lluc 4,38-44
7 dijous
—Santa Regina, màrtir
—Sant Jocelí, bisbe
Colossencs 1,9-14 / Salm 97 /
Lluc 5,1-11
8 divendres
—El Naixement de la Verge Maria
—Sant Adrià, màrtir (†304)
Miquees 5,1-4a / Salm 12 /
Mateu 1,1-16.18-23
9 dissabte
—La Mare de Déu del Claustre
—Sant Pere Claver, prevere (1581-1654)
Colossencs 1,21-23 / Salm 53 /
Lluc 6,1-5
10 diumenge XXIII de durant l’any /
Cicle A
—Beats Domènec Castellet, Lluís
Eixarc i Jacint Orfanell, màrtirs
Ezequiel 33,7-9 / Salm 94 / Romans
13,8-10 / Mateu 18,5-20

4 —notícies del bisbat

S'obren les matrícules per als cursos
de l'Institut de Ciències Religioses

El dilluns 4 de setembre s'obre el procés de matrícula per
a les noves assignatures de Grau i Màster en Ciències Religioses, que teniu en el detall adjunt. Podeu efectuar-la per
correu electrònic, trucant o bé personalment en horari de
secretaria: tardes de dilluns a dijous. El dimarts 12 de setembre comencen les classes del 1r quadrimestre.
La DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica en Educació Infantil i Primària) es pot completar en
un sol curs acadèmic.
Els cursos de Formació Permanent del Professorat de Primària, Secundària i Cicles Formatius reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
per al curs 17-18 són:
1Q: Arqueologia cristiana / Mn. Jacint Verdaguer: èpica, religió i enyorança .
2Q: Cristianisme i filosofia política / Escenes bíbliques de
la portalada de Ripoll / Els grans monestirs catalans. El
monestir de Ripoll.
Noves assignatures de grau i màster
Primer quadrimestre:
Moral de la vida – prof. Joan Mir.
Història de la filosofia – prof. Ester Busquets.
Arqueologia cristiana – prof. Marc Sureda.
Disseny curricular – prof. Toni Ortega.
Mn. Jacint Verdaguer: èpica, religió i enyorança – prof. Pere Tió.
Metodologia de la tesina – prof. Abel Miró.
Escrits joànics – prof. Begonya Palau.
Patrologia – prof. Joan Torra.
Introducció al Nou Testament – prof. Rodolf Puigdollers.
Fulldiocesà

Relats de la Infància – prof. Rodolf Puigdollers.
Llibres profètics – prof. Constantino Pérez.
Introducció a l'Antic Testament – prof. Constantino Pérez.
Llatí Medieval – prof. Ramon Torné.
Metodologia general i teològica – prof. Joan Hakolimana.
Introducció a la teologia – prof. Joan Hakolimana.
Pedagogia de la religió – prof. Ramon Rial.
Eclesiologia (a Manresa) – prof. David Compte.
Segon quadrimestre:
Pensament medieval – prof. Abel Miró.
Cristianisme i filosofia política – prof. Firmin Dusabe.
Eclesiologia – prof. David Compte.
Cartes apostòliques – prof. Rodolf Puigdollers.
Teologia espiritual – prof. Pere Oliva.
Escenes bíbliques de la Portalada de Ripoll – prof. Constantino Pérez.
Els grans monestirs catalans: Ripoll – prof. Lia Massuet.
Història de l'Església – prof. Josep Maria Masnou.
Didàctica de la religió – prof. Toni Ortega.
Moral Fonamental – prof. Xavier Bisbal.
Moral de l'amor i la sexualitat – prof. Xavier Bisbal.
Teologia fonamental – prof. Jordi Castellet.
La figura femenina en els evangelis – prof. Begonya Palau.
Relats de la passió – prof. Begonya Palau.
Introducció a l'islam (a Manresa) – prof. Francesc Xavier
Marin.
Diàleg interreligiós (a Manresa) – prof. Francesc Xavier
Marin.
Més informació:
Correu: secretaria@iscrvic.org Telèfon: 938 861 555.
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Dia de la Catedral i Jornada Diocesana
Diumenge 17 de setembre

El diumenge 17 de setembre celebrarem el Dia de la Catedral i Jornada Diocesana. Amb motiu d'aquesta celebració,
oberta a tots els diocesans, som també convidats a redescobrir les aportacions de la fe a la cultura de la nostra societat. Una fe que, en diàleg obert amb les instàncies culturals,
té el desig de contribuir amb una visió de la persona i de la
realitat il·luminada per l'amor de Déu manifestat en «Jesús, llum dels pobles», tal com diu el lema del Pla Diocesà
de Pastoral per al pròxim curs 2017-18.

Horari de la jornada
10:00 - Acollida al Museu Episcopal de Vic*
10:30 - Caminem pel museu: grans artistes i la seva sorprenent mirada vers Jesús. Visita guiada per a adults i activitats per a joves i infants
13:00 - Experiències: Jesús i la societat d'avui (al Seminari)
Jocs per als més petits
14:00 - Dinar
15:30 - Festival musical
17:30 - Eucaristia a la catedral, presidida pel senyor bisbe
La Jornada Diocesana serà un moment únic perquè tots els _____________________________________________________
fidels puguem conèixer la riquesa de les obres del Museu *El Museu Episcopal de Vic (MEV) és un referent en l'art meEpiscopal de Vic, en una visita guiada pel director de l'es- dieval català i exposa obres mestres de pintura i escultura
tabliment, Mn. Josep Maria Riba (per als joves i per als in- del romànic i del gòtic (segles XII i XV). A part del seu fons
fants la visita tindrà un format diferent).
de primer ordre, el centre destaca també per un projecte
museològic modern i innovador. Per això, va ser guardonat
Més tard, al Seminari, tindrem ocasió d'escoltar alguns en el 2001 amb el Premi Nacional de Patrimoni Cultural
testimonis que, des de diferents àmbits i experiències, ens per la seva contribució a la difusió de l'art medieval català.
parlaran de l'aportació de la fe a la seva vida i entorn social. Contextualitzaran cada testimoni uns breus vídeos del
Papa, ben actuals.
Inscripcions
Correu electrònic: registre@bisbatvic.com
A la tarda, a 2/4 de 6, arribarà el moment principal de la Telèfon: 93 883 26 55
jornada amb la celebració de l'eucaristia a la catedral de A l'hora d'inscriure's, cal informar si es vol dinar al restauSant Pere de Vic, presidida pel senyor bisbe.
rant del Seminari.
3 de setembre del 2017
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Les activitats delictives que amaguen
els paradisos fiscals (i II)
Luis Zurdo Jimeno
La transcendència de la informació, una vegada publicada, D'on procedeixen aquests documents?
ha revelat actuacions delictives de personalitats i empre- D'un sol despatx d'advocats radicat al Panamà amb el nom
ses de diversos països i ha provocat dimissions.
de Mossak Fonseca, que, d'altra bada, no és el més important (ocupa el quart lloc per volum d'activitat). A més, PanaEl mateix Consorci informa que «el contingut afecta 12 mà no és pas el «paradís fiscal» que més activitat desplega.
caps d'Estat o primers ministres, 61 familiars o socis pro- Tenint presents aquetes dues dades, un sol país i un sol despers a líders polítics, empresaris, esportites i actors».
patx, ens podem fer una idea del gegantí volum que el delicte fiscal assoleix a nivell mundial.
També informa el Consorci que en els documents apareixen més de 200.000 societats, fundacions i fons d'inversió
que tenen les seves seus en 21 països que es consideren paradisos fiscals. Dels documents es pot deduir que el 80% de
Blanqueig de capitals
les societats que hi apareixen reflectides no són, ni en el
Els anomenats paradisos fiscals són veritables prosseu origen, del Panamà.
tíbuls del capitalisme, com els ha definit el sociòleg
Emir Sader. En aquests territoris es practiquen tot
El conjunt dels documents filtrats mostra un món offshore,
tipus d'activitats econòmiques que serien il·legals
paral·lel a la legalitat, i s'aprecia com funciona una autèntien altres països, captant i blanquejant summes mica indústria de l'evasió i del blanqueig de diners propiciada
lionàries de recursos, com els provinents del comerç
des dels principals bancs, bufets d'advocats i gabinets d'asd'armes, del narcotràfic i d'altres activitats il·legals
sessors fiscals, aquests sí, situats fora dels territoris consid'altres països. Serveixen així mateix per a fer cirderats com a paradisos fiscals.
cular capitals sense pagar els impostos que haurien
de pagar als seus països d'origen.
En resum, aquests «papers» mostren «el costat fosc de la
globalització», com ho ha denominat l'eurodiputada espanyola Maite Pagazuartundúa.
Fulldiocesà
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L'Església per la pau i
contra el terrorisme
Redacció

La Dita

«Val més un goig
que cent unces»
Sebastià Codina, prev.

Els bisbes catalans també van estar
representants en la capçalera institucional de la manifestació contra el
terrorisme i per la pau que es va fer
dissabte passat a Barcelona.
L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, i l'arquebisbe
de Tarragona, Jaume Pujol, van assistir a la manifestació i a la recepció
prèvia que va oferir el president de
la Generalitat. També van assistir a
la manifestació del bisbe de Terrassa,
Josep Àngel Sáiz, i l'auxiliar, Salvador
Cristau.
El dijous anterior el cardenal arquebisbe de Barcelona, acompanyat del seu
bisbe auxiliar, va participar en la cerimònia conjunta que van celebrar una
quinzena de confessions religioses a
Barcelona per fer una crida a la pau i
en repulsa dels tràgics atemptats.

El diumenge 20 d'agost la basílica
de la Sagrada Família va acollir una
missa per la pau i la concòrdia, en la
qual es va pregar per les víctimes.
El cardenal arquebisbe de Barcelona va agrair «la generositat i lliurament de les forces de seguretat, dels
professionals sanitaris i de la ciutadania en el seu conjunt». Omella es
felicitià per la gran «reserva d'humanitat que hi ha en aquesta terra»
i assegurà que «dóna gust sentir-se
ciutadà d'aquesta societat».
L'eucaristia va comptar amb la
presència dels reis d'Espanya, del
president del govern, Mariano Rajoy, del president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i
del president i el primer ministre
portuguesos.

En la vida hi ha estones de tot. Hi
ha goigs i dolors. Els moments
bons els voldríem engrapar perquè
no se’ns escapessin mai més.
Fugen rabents més que no pas un
ca llebrer.
Els catalans fins i tot ens fem un
tip de cantar «els goigs» a tots els
sants del calendari. Finalitzem
les tradicionals trobades anuals
als santuaris i ermites amb el cant
dels goigs. No sabríem pas com
acabar millor les nostres festes. I
si el sant o santa, la Mare de Déu
o un retall d’Evangeli no en tenen
encara, cal fer-ne uns tot seguit.
Els «goigs» són part de la nostra
història.
Per això sentir o tenir goig és una
mena d’emoció causada per l’adquisició d’un bé molt desitjat...
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Glossa

Una nova oportunitat
Romà Casanova, bisbe de Vic

Quan s’inicia el mes de setembre, després dels mesos
d’estiu, de calor i de vacances, sembla que tot torna a
la normalitat. Molt aviat començaran l’escola per als
infants i joves. També tots nosaltres, els qui estimem la
nostra fe i volem viure-la més i millor, hem d’aprofitar
aquest començament de curs per a tornar a dir-nos que
el Senyor ens concedeix una nova oportunitat, que dia
a dia hem de viure amb intensitat, com si fos l’únic dia,
el primer dia, el darrer dia. De fet, cada dia que Déu ens
concedeix és una oportunitat per a viure els dons que ell
ens ofereix contínuament amb la llum de la fe, la força de
l’esperança i la joia de l’amor.
Molts són els reptes que, a primera vista, el Senyor ens posa
al davant —sabent, però, que sempre hi ha aquella realitat
que, volguda o permesa pel Senyor, ens demana respondrehi amb fidelitat—. Un és el nou curs, dins el Pla Diocesà de
Pastoral, L’alegria d’evangelitzar, amb el lema: «Jesús, llum
dels pobles», que ens convida a mirar sense cap complex les
aportacions de la fe cristiana a la nostra societat i, al mateix
temps, valorar-les i donar-les a conèixer. La fe cristiana fa
sorgir, allà on és present, una cultura cristiana que, al mateix temps, és cultura pròpia del país.

Un altre repte és el discerniment per a saber si el Senyor demana a la nostra Església fer el Sínode Diocesà, tal com és previst en l’ordenament de l’Església,
com a realitat de comunió per a afrontar els reptes de
futur que té la nostra Església, les nostres parròquies
i comunitats. La paraula «sínode», en la seva accepció
grega significa caminar junts. I això sempre és bo i és
realitat pròpia de l’Església. Com vaig expressar en la
Missa Crismal passada: «Necessitem, doncs, caminar
més junts, fressar els camins de l’Evangeli sempre nou.
Necessitem escoltar-nos els uns als altres perquè el que
és de tots, per tots ha de ser acollit, pensat, resat, programat. El que a tots afecta, per tots ha de ser tractat.»
I el repte de sempre és el treball per les vocacions sacerdotals al servei de la nostra diòcesi. No em resigno a pensar que sempre han de ser pocs. Penso que el
Senyor, que estima el seu poble, no vol deixar orfes
de pastors els seus fills; deixar-los sense l’aliment de
l’Eucaristia. Continuo pensant i dient que ens manca
més pregària i sacrifici oferts perquè Déu ens doni
molts i sants sacerdots, i, al mateix temps, més treball
pastoral amb els infants i joves.
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