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Sant Pau VI i sant Òscar Romero
Diumenge passat, 14 d’octubre, coincidint amb el Sínode de Bisbes que s’està
celebrant a Roma sobre el tema de la joventut, el papa Francesc va canonitzar
el papa Pau VIè, ara que fa 40 anys del seu traspàs, i l’arquebisbe salvadoreny
Òscar Romero, assassinat el 1980 mentre celebrava la Missa. Conjuntament
amb ells dos, també van pujar al altars cinc sants més.
Pau VI volia que “l’Església comprengués millor l’home modern”: d’ell es
recorda la renúncia a la tiara com a símbol de poder terrenal, la desmilitarització
de la guàrdia vaticana, la institució dels Sínodes com a òrgan de col·legialitat, o
els seus viatges per mostrar l’Església oberta a tot el món. Anomenat sovint “el
papa del diàleg”, és conegut pel seu treball en favor de la pau i de la unitat dels
cristians.
El motor de Monsenyor Romero era l’Evangeli, per coherència evangèlica
va fer una opció preferencial pels pobres, va condemnar les estructures
d’injustícia que oprimien el poble i va arribar fins a les últimes conseqüències per
ser un profeta de la justícia i de la pau. Romero sabia que el seu servei a Déu i
el compromís que se’n derivava li podia costar la vida.
Sant Pau VIè i sant Òscar Romero, pregueu per nosaltres!
________________________________________________________________

Paraules del Pare Abat de Montserrat, Josep Maria Soler,
en l’homilia de la missa de la Festa Major a Santa Maria del
Taulat del Poblenou, el diumenge 9 de setembre del 2018.
“En vigílies de la Diada Nacional de Catalunya, li confiem el nostre país a la
Mare de Déu, en una situació que tots coneixeu, -d’esperança, però també de
dificultat-.
I li confiem no solament el país, sinó l’actitud que nosaltres hem de tenir en
aquest moment. Una actitud que procura treballar a favor de la convivència, que
procura defensar pacíficament i respectuosament la pluralitat de maneres de
pensar, i que procura evitar tot allò que sigui crispació i agressivitat.

Que Santa Maria, patrona d’aquest barri, però també patrona de
Catalunya, il·lumini –com diem en el Virolai- la catalana terra”.

I una pregària
Déu i Pare nostre, que amb admirable providència governeu el món, escolteu
aquesta pregària pel nostre país, perquè la saviesa de les seves autoritats i
l’honestedat dels seus ciutadans enrobusteixi la concòrdia i la justícia i puguem
viure en la pau i en el progrés constant. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

LA JOIA DE L'AMABILITAT
Un correu electrònic que em va enviar un bon amic acabava així: “Que la joia
ompli els teus dies i la pau les teves nits.” Aquesta expressió tan amable, en el
silenci del passat mes d’agost, vora el mar, en una tranquil·la població britànica
anomenada Bognor Regis (West Sussex), m’ha fet reflexionar sobre la
importància de l’amabilitat per poder gaudir de la joia i de la pau en la nostra
vida personal i social. Aquesta reflexió a l’entorn de l’amabilitat m’ha suggerit el
títol de l’article d’opinió que faig cada any als voltants de la Diada de l’11 de
setembre per aportar, des de la meva perspectiva teològica, un gra de sorra en
la recerca d’una solució a la conjuntura social, política i eclesial que vivim a casa
nostra. He titulat l’article La joia de l’amabilitat.
La paraula amabilitat, avui no té gaire bona premsa en la nostra societat.
És cert que, davant de les injustícies, hem de treure el geni i, costi el que costi,
hem de reconstruir la veritat i la justícia; però ho podem fer des de l’elegància de
l’amabilitat o des d’una agressivitat no continguda. Com a mostra d’aquestes
dues actituds, podem observar el llenguatge verbal i corporal ordinari de tots
plegats i, especialment, el dels nostres dirigents polítics, econòmics, socials i
religiosos.
Hi ha diverses objeccions en contra de l’amabilitat. Uns diuen que no és
eficaç per a la transformació de la societat. Altres afirmen que mostra la pròpia
feblesa davant dels altres. Uns altres diuen que cal ser agressiu, perquè la
persona amable avui no és valorada. A més a més, afegeixen que l’amabilitat
gairebé sempre és més una aparença formal que no pas una actitud autèntica i
sincera. Tanmateix, l’autèntica amabilitat crea serenitat en l’ambient, va
desarmant l’agressivitat de l’adversari al no ser tractat com un enemic,
construeix ponts de diàleg i, sovint, és més crítica que no pas la duresa
emocional. Per aquests motius, he afegit el terme “joia” al títol de l’article, perquè
la paraula catalana “joia” uneix dos elements de gran vàlua: l’alegria i la d’un

regal preuat. Aquesta crida a l’amabilitat és per a tothom, però encara és més
urgent per als dirigents polítics, econòmics, socials i eclesials.
Per això hem tornat a participar en la Diada de l’11 de setembre amb un
compromís decidit de defensa dels drets humans individuals, dels drets socials,
dels drets dels pobles i dels drets de Déu sobre la terra, puix que Déu és l’escut
que protegeix la dignitat dels pobres i el dret de les futures generacions a gaudir
d’una terra habitable. L’amabilitat és un signe de poder, és a dir, no és amable
aquell que vol sinó aquell que pot. El Papa Francesc és una icona vivent
d’aquesta amabilitat joiosa i poderosa.
Ens espera una llarga marxa per conduir a bon terme la conjuntura política
present i per anar construint democràticament el nostre país. Ho hem de fer sent
fidels a les nostres conviccions ètiques i polítiques, però també sent
respectuosos amb les conviccions ètiques i polítiques dels altres. La joia de
l’amabilitat ens pot ajudar força a seguir caminant amb fermesa i sense defallir
però, al mateix temps, amb bon humor i eficàcia.
Que la joia ompli els nostres dies i la pau les nostres nits...
Article de Mn. Ramon Prat i Pons, capellà de Lleida, publicat al diari Segre.

Breu calendari de l’octubre i el novembre del 2018
OCTUBRE
Dijous

25

FESTA de SANT BERNAT CALBÓ
Missa a les 20:00 h

NOVEMBRE
Dijous

1

FESTA de TOTS SANTS (misses com els dies festius)

Divendres

2

Commemoració de Tots els Fidels Difunts
Missa a les 20:00 h

Dimarts

6

PREGÀRIA, des de les 20:30 h a les 21:00 h

Divendres

9

Reunió del grup de Pastoral de la Salut, a les 17:00 h.

Diumenge 11

Col·lecta de la Diada de “GERMANOR” per a l’Església diocesana

Diumenge 18

MISSA FAMILIAR, a les 11:30 h, preparada pels nens i nenes del 2n
curs de Catequesi de preparació a la Primera Comunió.

Dilluns

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

19

Dimarts

20

PREGÀRIA, des de les 20:30 h a les 21:00 h

LOTERIA de NADAL: Ja

tenim els talonaris i les participacions del

35.327

número
en butlletes de 2 euros i a benefici de la conservació de la
casa “El Bagís”. Podeu demanar-los després de les misses del diumenge o al
despatx parroquial en l’horari d’atenció de dimarts, dimecres i divendres.

PREGÀRIA DEL DOMUND
Senyor, ajuda’m a canviar
per canviar el món.
Necessito renovar el cor,
la mirada, les meves maneres de fer,
per no acabar en un museu.
I no és solament renovar l’ envellit:
és permetre que l’Esperit Sant
creï alguna cosa nova.
Senyor, buida’m dels meus esquemes
per fer lloc al teu Esperit
i deixar que sigui Ell
qui faci noves totes les coses.
Ell ens habita, ens envia,
ens acompanya, ens inspira;
Ell és l’autor de la missió,
i no vull domesticar-lo ni engabiar-lo.
Fes que no tingui por
de la novetat que ve de Tu,
Senyor Crucificat i Ressuscitat.
Que la meva missió
sigui comunicar la teva vida,
la teva misericòrdia, la teva santedat.
Ensenya’m a estimar com tu
per canviar el món.
Amén.
________________________________________________________________
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