Bisbat de Vic

Fulldiocesà
30 de setembre del 2018

p5 —Entrevista a Mons. Valentí Miserachs
p6 i p7 —Reflexió sobre el problema actual de la pornografia

Núm.5.606 - Any 112

2 —bona nova

«Ningú que en nom meu faci miracles no
podrà després malparlar de mi»
Diumenge XXVI durant l´any / Cicle B
Lectura del llibre dels Nombres
En aquells dies, el Senyor baixà en el núvol i parlava amb
Moisès. Llavors prengué de l’Esperit que Moisès tenia i el
donà als setanta ancians. Quan l’Esperit es posà damunt
d’ells entraren en estat d’exaltació profètica i no paraven.
En el campament havien quedat dos homes, Eldad i Medad,
inscrits entre els setanta però que no s’havien presentat davant el tabernacle. L’Esperit també es posà damunt d’ells i,
allà mateix, al campament, entraren en aquell estat d’exaltació profètica. Un jove anà corrents a fer-ho saber a Moisès.
Josuè, fill de Nun, que des de jove era l’ajudant de Moisès, digué: «Moisès, senyor meu, prohibiu-los-ho.» Però Moisès li
respongué: «Estàs gelós per mi? Tant de bo que tot el poble
del Senyor tingués el do de profecia, i que el Senyor els donés a tots el seu Esperit!»
(11,25-29)
Salm responsorial
Els preceptes del Senyor omplen el cor de goig.
(Salm 18)
Lectura de la carta de sant Jaume
Ara us parlo a vosaltres, els qui sou rics. Ploreu desconsoladament per les desgràcies que us cauran al damunt.
Les vostres riqueses s’han podrit, s’han arnat els vostres
vestits, s’han rovellat el vostre or i la vostra plata, i el seu
rovell serà el vostre acusador i us devorarà les carns. Heu
amuntegat riqueses precisament aquests dies, que són els
darrers. El jornal que heu escatimat als qui han segat els
vostres camps clama contra vosaltres, i el crit dels segadors ha arribat a les orelles del Senyor de l’univers. Heu
viscut aquí a la terra una vida de delícies i plaers, us heu
engreixat com el bestiar, ara que és el dia de la matança.
Heu condemnat el just, l’heu assassinat i ell no s’ha resistit.
(5,1-6)
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Joan digué a Jesús: «Mestre, n’hem vist un
que es valia del vostre nom per treure dimonis, i li dèiem que
no ho fes més, perquè no és dels qui vénen amb nosaltres.»
Jesús respongué: «Deixeu-lo fer. Ningú que en nom meu faci
miracles no podrà després malparlar de mi. Qui no és contra
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nosaltres és amb nosaltres. Tothom qui us doni un vas d’aigua pel meu nom, perquè sou de Crist, us dic amb tota veritat
que no quedarà sense recompensa. Però a aquell que allunya
de mi un d’aquests petits que tenen fe, valdria més que el tiressin al mar amb una mola d’ase lligada al coll. Si la teva mà
et fa caure en pecat, talla-te-la. Val més que entris a la vida
sense mà, i no que vagis amb totes dues mans a l’infern, al
foc que no s’apaga. Si el teu peu et fa caure en pecat, tallate’l. Val més que entris a la vida sense peu, i no que siguis
llençat amb tots dos peus a l’infern. I si el teu ull et fa caure
en pecat, treu-te’l. Val més que entris al regne de Déu amb
un sol ull, i no que siguis llençat amb tots dos ulls a l’infern,
on el corc no mor mai i el foc no s’apaga.»
(9,38-43.45.47-48)

«Estàs gelós de mi?
Tant de bo que tot
el poble del Senyor
tingués el do de
profecia i que el
Senyor els donés a
tots el seu Esperit!»
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Mantenir-nos en el lloc que ens correspon

Lit. hores: Setmana II

Jean Hakolimana, prev.
L’evangeli que ens proposa l’Església en aquest diumenge és tret del capítol
9 de Marc; és a dir, a més de la meitat del recorregut que narra tot l’evangeli
amb 16 capítols. Des del capítol 3, Jesús camina acompanyat dels seus deixebles.
Aquest temps passat junts sembla que comença a tenir efectes en ells. Se senten ja mestres dignes de ser seguits, en peu d’igualtat amb el seu mestre Jesús.
Això és el que expressen amb la queixa exposada a Jesús: s’han molestat veient
un que actua com Jesús i li deien que no ho fes. La motivació de la seva actuació
crida l’atenció. En lloc de dir «perquè no és dels qui us segueixen», ells diuen
literalment: «perquè no ens seguia a nosaltres». Això potser dóna encaix a les
advertències de Jesús que vénen a continuació. Jesús intenta fer-los entendre
que tenen altres temes pendents que haurien de cridar més la seva atenció. Per
molt que intentem viure de manera evangèlica mai no arribarem a ser mestres
dignes de ser seguits. De mestre en tenim només un: Jesucrist.
En la societat moderna hi ha molts homes i dones que treballen per un món
més just i humà sense pertànyer a l’Església. Alguns ni són creients, però estan
obrint camins al regne de Déu i la seva justícia. Són dels nostres. Hem d’alegrarnos-en en comptes de mirar-los amb ressentiment. Hem de donar-los suport
en lloc de desqualificar-los. És un error viure en l’Església veient a tot arreu
hostilitat i maldat, creient ingènuament que només nosaltres som portadors de
l’Esperit de Jesús. L’esperit de Jesús desborda tots els canals establerts. Perquè
ell és la llum veritable, el qui, venint al món, il·lumina tots els homes.

La imatge

Que tota la humanitat esdevingui
una sola família de fills de Déu és
l’anunci i la realitat de l’obra de Jesús. Per això la pregària sempre ha
d’afavorir el proïsme, crear comunió i no pas enfrontament, reconèixer el pluralisme.
Una bona acció, encara que la faci
un que no sigui dels nostres, és una
bona acció; un escàndol per no parar esment en els petits, sempre
serà un escàndol ben assenyalat.
Mans pregant (1518). Albrecht Dürer
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Agenda

1 dilluns
—Santa Teresa de Jesús Infant
—Sant Remigi
Jb 1,6-22/Salm 16/Lc 9, 46-50
2 dimarts
—Els Sants Àngels de la Guarda
—La Mare de Déu de l’Acadèmia
(Lleida)
—Beat Antoni Chevrier
Jb 3,1-3.11-17.20-23/Salm 87/Mt
18,1-5.10
3 dimecres
—Sant Francesc de Borja
—Sant Gerard
Jb 9, 1-12.14-16/Salm 87/Lc 9,5762
4 dijous
—Sant Francesc d’Assís
—Santa Àurea
Jb 19, 21-27/Salm 26/Lc 10,1-12
5 divendres
—Tèmpores de petició i acció de gràcies
—Sant Froilà
—Santa Gala
—Santa Faustina Kowalska
Dt 8,7-18/1Cr 29,10-12/2Cor 5,1721/Mt 7,7-11
6 dissabte
—Sant Bru
Jb 42,1-3.5-6.12-17/Salm 118/Lc
10,17-24
7 diumenge XXVII de durant l’any,
cicle B
—La Mare de Déu del Roser
Gn 2,18-24/Salm 127/He 2,9-11/
Mc 10,2-16

4 —actualitat diocesana

Manresa: crida a unes comunitats
parroquials missioneres
Ressò de la visita pastoral a Manresa el passat abril
Algunes activitats: trobada amb consells parroquials (Viladordis, Montserrat i Sagrada Família); tarda, trobada amb pares
de la catequesi parroquial de Viladordis; visita a l’Institut de
Cal Gravat i diàleg amb els alumnes de religió. Missa a la residència de la Sagrada Família i visita a la catequesi parroquial
de la Sagrada Família, visita a malalts i missa estacional.
A Crist Rei, reunió als locals parroquials, a la qual assistiren, a més del Consell Pastoral, tota la gent de la parròquia
que volgué. Ens preguntàvem per la funció de l’Església en
el món actual; la funció caritativa, acollidora i dialogant; la
comunitat parroquial missionera i en sortida a la llum de

l’exhortació apostòlica Gaudete et exsultate; la funció i la
missió dels laics; el senyor bisbe va repartir entre els assistents exemplars de la seva carta pastoral Els pastors bons
surten d’entre les ovelles bones sobre la missió comuna de
laics i preveres en l’actual canvi d’època.
El segon temps fou la missa estacional: l’anticipada del dissabte el vespre, presidida pel bisbe i concelebrada pels dos
preveres que l’acompanyaven i pel rector de la parròquia,
Mn. Estanislau Corrons. La missa tingué també un caràcter
festiu extraordinari: set noies joves reberen el sagrament
de la confirmació.

Novetats a Sant Hilari Sacalm
El dia de Sant Joan, copatró de Sant Hilari Sacalm, es van presentar uns tríptics;
editats en català, castellà, francès i anglès, que donen informació de la parròquia.
En primer lloc, es dóna notícia de la vida de sant Hilari de Poitiers. És patró del
municipi, que més tard, s'explica, s'hi afegirà de «ipsa calme» o Sacalm, és a dir,
de la calma o de la planura alta, que forma gran part de la parròquia i demarcació. I a continuació el tríptic fa una completa descripció històrica i artística de
l'església parroquial de Sant Hilari Sacalm.
El tríptic, editat per la parròquia, que té Mn. Carles Maria Giol com a rector;
compta amb text d'Àngel Serradesanferm i fotografies de Josep Maria Bonvehí.
El dia de Sant Joan també acabaren la renovació del temple, pintat de nou.
Fulldiocesà
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«Aquesta obra és una celebració de la
nostra història »
Valentí Miserachs, autor de la música de l'Oratori músical - Concert d'homenatge als bisbes Oliba i Torras i Bages

Mons. Valentí Miserachs, nascut a Sant
Martí de Sesgueioles, mestre de capella
de la basílica romana de Santa Maria la
Major i compositor reconegut, és l'autor de la música de l'Oratori músical
— Concert d'homenatge als bisbes Oliba i Torras i Bages, que es podrà sentir
pròximament a Vic, Ripoll, Barcelona,
Manresa i Igualada. L'hem entrevistat
amb motiu d'aquesta ocasió:
Què has volgut transmetre
amb aquest oratori?
L'obra, que té com a pern les figures
cabdals d'Oliba i Torras i Bages en diàleg, vol ser una mena de celebració de
la història del nostre bisbat. La part
musical es construeix sobre vint-i-sis
temes de música religiosa catalana,

principalment vigatana, amb immortals melodies de Mn. Lluís Romeu i
altres autors. Voldria que l'obra ens
ajudés a «pouar amb goig» en la nostra història i tradició, per tal d'encarar més eficaçment el futur.
Què trobaran els espectadors tant a
nivell musical com literari?
El públic atent hi trobarà un text literari essencial i correctíssim (no podria ser altrament venint de la ploma,
o les plomes, d'on ve), com també una
música que crec ben construïda i, amb
la temàtica musical a què he fet referència, altament suggeridora. Tothom
hi podrà gaudir com d'una deu d'aigua
fresca; ara bé, qui més preparat estigui, més coses hi trobarà.

Què creus que diuen al món d'avui les
figures del bisbe Oliba i el bisbe Torras
i Bages?
Oliba i Torras i Bages són els nostres dos grans patriarques, el de la
naixença de la pàtria, i el de la renaixença. El nostre país —no sols
l'Església!—, i de retop qualsevol
país, podria viure de renda amb
l'herència de caire universal que
aquests dos pares ens han deixat, si
sabíem estimar-la i administrar-la,
això sí.
Com pot la música parlar de Déu?
La música és, com la paraula, una
espasa de doble tall. Pot fer molt de
bé, acostant-nos a les deus pures del
Verb etern, com pot també fer molt
de mal, a mida que hom se n'allunya.
Si la paraula humana, expressió del
pensament i que ens fa semblants a
Déu, pot degenerar àdhuc en blasfèmia, també la música —unida o no
a la paraula— pot esdevenir foment
d'estralls espirituals. Esperem de
cor que aquest oratori deixi una estela de pau, d'amor, de serenor, i que
ens recordi de quina pedra hem estat tallats!

Calendari

On adquirir entrades?

12 d’octubre; 18,30h, catedral de Vic.
13 d’octubre; 19h, Santa Maria de Ripoll.
14 d’octubre; 18h, Sagrada Família de Barcelona.
3 de novembre; 19h, Santa Maria de la Seu de Manresa.
10 de novembre; 18h, Santa Maria d’Igualada.

Per internet a www.codetickets.com.
També a: Catedral de Vic, Santa Maria d’Igualada,
la Seu de Manresa, Santa Maria de Ripoll.
Per al sorteig d’entrades a la Sagrada Família,
s’informarà la setmana vinent.

30 de setembre del 2018

6 —miscel·lània

La pornografia degenera i destrueix la
persona
Francisco Pérez González (*)
Potser davant les ofertes tan diverses i tan universals
que es donen en la societat i de manera especial en els
mitjans de comunicació, un dels grans problemes que
apunten els psicòlegs i psiquiatres és el consum de la
pornografia. Està fent veritables estralls tant des del
punt de vista psicològic com des del punt de vista humà
i espiritual. Els fruits que comporta aquesta dependència són desastrosos i l'abast de violència que engendra
són desbordants. Crec que es confon molt sovint aquesta manera de procedir com si fos un alliberament del
que abans era una opressió. La societat actual s'enfronta a una infinitat de temptacions que miren d'esclavitzar l'ésser humà a través del pecat. El Catecisme de
l'Església Catòlica defineix «la luxúria com un desig o
un gaudi desordenats del plaer veneri. El plaer sexual
Fulldiocesà

És un greu moment
que requereix posar
fre ja que altrament
s’arribarà, com ja
passa, a perdre la
dignitat humana

7 —miscel·lània
és moralment desordenat quan és
buscat per si mateix, separat de les
finalitats de procreació i d'unió»
(núm. 2351).
La pornografia danya el cervell
La pornografia danya al cervell. És
com una droga que crea addicció i
és molt difícil d'erradicar. Es consumeix i sempre se'n vol més i mai no
se sadolla. Com més es consumeix,
més greu és el dany al cervell. Crea
una situació en què la persona s'embranca i s'aficiona de tal manera que
el cervell no té capacitat de reaccionar amb llibertat, està lligat com la
presa en el parany. D'aquí s'arriba al
comportament extrem on es desnaturalitza l'acte sexual i es converteix
en un joc normalitzat considerant-lo
com una cosa comuna i sense rellevància en aspectes morals. «Atempta
greument contra la dignitat dels qui
s'hi dediquen (actors, comerciants,
públic), ja que cada un ve a ser per a
un altre objecte d'un plaer rudimentari i d'un guany il·lícit. És una falta
greu. Les autoritats civils han d'impedir la producció i la distribució de
material pornogràfic» (Catecisme de
l'Església Catòlica, núm. 2354). I això
pel bé de la persona; després no ens
lamentem.
La pornografia mata l'amor
Estudis recents han trobat que, després que un individu ha estat exposat a la pornografia, es veu a si mateix amb menor capacitat d'amor
que aquells individus que no hi han
tingut contacte. El veritable amor
queda relegat, ja que la passió es
converteix en la utilització de l'altra persona com un objecte de plaer
i res més. Per això és una mentida
que, sota capa de satisfacció i consideració de l'altre, s'utilitza de tal
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manera que aquest es cosifica i es
despersonalitza. No existeix l'amor,
ja que és un plaer ple d'egoisme.
La pornografia condueix a la violència
Mai no produeix efectes positius.
És violenta i és una de les fonts de la
violència de gènere. En maltractar
el cos, maltracta la persona. Dóna
idees desviades sobre el sexe i es
propaga amb interessos creats. Els
mitjans de comunicació —a través
dels mòbils o les tauletes— estan
propagant el fenomen del sexting
(enviament de continguts eròtics).
És un greu moment que requereix
posar-hi fre, perquè altrament s'arribarà, com ja passa, a perdre la
dignitat humana. L'autèntic humanisme no té res a veure amb aquest
pecat molt greu que s'ha convertit
en un divertiment.
Una educació en l'amor
Hi ha institucions que treballen per
posar fi a aquest xuclador que no
sabem fins on pot arribar. L'educació en l'amor requereix una pedagogia sana i sense embuts posant com
a finalitat l'autèntica castedat. Es
requereix reprendre les catequesis
que el papa Joan Pau II va fer sobre
l'amor, la sexualitat humana i l'amor.
Com diu el papa Francesc: «La castedat expressa el lliurament exclusiu a
l'amor de Déu, que és la roca del meu
cor. Tots saben com és d'exigent això
i el compromís personal que comporta. Les temptacions en aquest camp
requereixen humil confiança en Déu,
vigilància i perseverança.» A qui estima Déu res no és impossible, perquè,
com diu sant Pau, «tot ho puc en Crist
que em conforta» (Fl 4, 13).
(*) Arquebisbe de Pamplona i bisbe de
Tudela

Televisió

TVE manté la
missa dominical
Diumenges, a 2/4 d'11, a la 2

La 2, la cadena més cultural i alternativa de TVE, emprèn a partir
d'aquest curs la seva particular
«revolució» de la mà del seu nou
director, Samuel Martín Mateos,
per continuar essent un «canal
inquiet» amb continguts que no
es poden veure en altres llocs.
No obstant això, tot i la preocupació creada aquest estiu, hi
ha coses que no canviaran, com
els programes religiosos, senyal
d'identitat i servei públic de la
2, també la retransmissió de la
santa missa. «Mai no ha estat
sobre la taula treure la missa.
Atenem quatre confessions
(musulmans, jueus, catòlics i
evangèlics), les que el Ministeri
de Justícia qualifica de notori
arrelament. Mai no ens hem
plantejat eliminar la missa, que
forma part d'aquesta programació religiosa», ha explicat Mateos. Per tant, des de Catalunya es
podrà continuar seguint la missa
que celebra cada diumenge Mn.
Carles Cahuana.

Glossa

Crida del papa Francesc al dejuni i a la pregària
Romà Casanova, bisbe de Vic

El proppassat 20 d’agost el sant pare Francesc va adreçar
una carta al Poble de Déu «en constatar una vegada més
el sofriment viscut per molts menors a causa dels abusos
sexuals, de poder i de consciència comesos per un notable nombre de clergues i persones consagrades». Una
carta impregnada de dolor per uns fets que ell mateix
qualifica de crims: «El dolor de les víctimes és també el
nostre dolor; per això urgeix, una vegada més, el nostre
compromís per garantir la protecció dels menors i dels
adults en vulnerabilitat.»
Aquesta carta s’inicia amb unes paraules de sant Pau:
Quan un membre sofreix, tots els altres sofreixen amb
ell (1Co 12, 26). S'hi expressa la unitat dels qui creiem
en Crist en el mateix cos. I això ho és sempre: quan el
bé i la santedat són presents en els membres del Cos de
Crist, i també quan el pecat toca —i d’aquesta manera
tan punyent encara més!— alguns membres de l’Església. D’ací s’entenen les paraules de Francesc: «Amb vergonya i penediment, com a comunitat eclesial, assumim
que no vam estar on havíem d’estar, que no vam actuar
a temps reconeixent la magnitud i la gravetat del dany
que s’estava causant en tantes vides. Hem descurat i
abandonat els petits.»

Per això el Papa ens demana a tot el Poble de Déu que
ens sentim involucrats en la transformació eclesial que
requereix més conversió personal i comunitària. «La
consciència de sentir-nos part d’un poble i d’una història
comuna farà possible que reconeguem els pecats i errors
del passat amb una obertura penitencial capaç de renovar des de dins.»
En concret, en aquest camí penitencial de conversió necessària per a tots, el Sant Pare ens demana dejuni i oració,
que ens ajudin «a posar-nos, davant el Senyor i els nostres
germans ferits, com a pecadors que imploren el perdó i la
gràcia de la vergonya i la conversió, i així elaborar accions
que generin dinamismes en sintonia amb l’Evangeli».
Acollint les paraules del papa Francesc, i donant-li ara i
sempre el nostre reconeixement, suport i afecte personal, així com també la nostra pregària per ell, ens volem
unir a la seva crida a la penitència. Concretant això per a
la nostra diòcesi, us convido, a tots els qui vulgueu, a fer
tots els primers divendres de mes, excepte si coincideix
amb solemnitat, dejuni i pregària per a la conversió i
com a reparació per les ofenses fetes a Déu en pecar contra els més petits i febles.
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