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DIÒCESI DE GIRONA

LA PASQUA DE MARIA
Dilluns celebrem la gran festa de Maria, la
seva Assumpció, la seva Pasqua, la Mare de
Déu d’agost.
- 
Celebrem que Maria, aquella dona que
infantà el Messies, des del Calvari és la
nostra mare i és glorificada al cel. Per això
hem vingut a felicitar-la pel seu triomf.
- Recordem i creiem que Maria ha anat al davant de la
resurrecció de la humanitat.
- Festa d’esperança. El que Déu ha realitzat en Maria és
el futur que Déu vol per a nosaltres. Ella és la segona de
la cordada, després del seu fill Jesucrist, i cadascun de
nosaltres venim darrere, ara en el camí i, quan sigui el
moment, en la meta.
- Per això, celebrant la Victòria de Jesucrist sobre el mal,
el pecat i la mort, celebrem la victòria de la seva mare,
Maria; i celebrem també anticipadament la victòria dels
seus fills, que som
nosaltres. Ara ho vi«El que Déu ha realitzat vim per la fe, l’esi la caritat, i
en Maria és el futur que perança
un dia esperem, per
Déu vol per a nosaltres» gràcia, amb plenitud.
El futur del Fill i de la
Mare serà el nostre
futur. Per això la festa de la Mare és també la festa dels
seus fills i filles.
Junts, els fills i filles, contemplant la Mare podem proclamar:
Gràcies per Maria!
Una dona com les altres, però plena de gràcia, immaculada,
una dona que ha viscut i compartit l’amor de l’espòs a la
llar!
Gràcies per Maria!
Una dona que ha conegut, com nosaltres, la dificultat de
creure,
però que, quan ha calgut, ha gosat dir sí a Déu sense
pensar-s’hi gaire.
Gràcies per Maria!
Una mare que, com totes les mares, ha patit quan el nen ha
agafat fred
o el noi no ha tornat a casa a l’hora que havien quedat.
Gràcies per Maria!
Una dona valenta que ha fet costat al fill ultratjat i executat,
dreta al peu de la creu i testimoni de la seva resurrecció.
Gràcies per Maria!
En mans de l’Esperit des de la concepció

Imatge d'uns goigs antics de l'Església de Santa Maria de Vilabertran.

i que esperà, amb els apòstols, tot pregant,
la seva manifestació prodigiosa el dia de la Pentecosta.
Gràcies per Maria!
Sempre invocada en la pregària,
perquè coneix el camí d’arribar al cor de Déu.
Gràcies per Maria!
Advocada dels senzills i dels petits.
Assumpta al cel, la glòria promesa a tots els qui creuen.
Vós que sou la noia Verge, guardeu la meva mirada clara i
pura.
Vós, la dona beneïda d’entre totes,
doneu-me l’alegria de saber fer feliços els altres.
Vós, que sou la mare, feu que sempre em senti protegit a la
vostra falda.
Vós, que sou la plena de Vida, doneu-me la joia de viure,
i que sempre brilli la meva alegria.
Vós, que sou la Mare del Crist, feu més gran el meu cor
i empleneu-lo amb l’Amor.
Vós, que sou la Mare de l’Església, obriu el meu cor per
estimar els germans,
i feu que cada dia estimi més l’Església del vostre Fill, i la
meva. Amén.

PARAULA DE DÉU
LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE VINTÈ DE DURANT
L’ANY

GUSPIRES
D’EVANGELI
L’Evangeli uneix o
divideix?

Primera Lectura
Lectura del llibre de Jeremies 38, 4-6, 8-10
En aquells dies, alguns dels principals de Jerusalem digueren al rei: «Que
Jeremies mori d’una vegada. Aquest home no fa sinó desmoralitzar els
guerrers que queden a la ciutat i tots els restants del poble. Aquest home
no vol el bé del poble, sinó la seva perdició». El rei Sedecies els respongué:
«Està a les vostres mans». El rei era incapaç de negar-los res. Ells, doncs,
prengueren Jeremies i el tiraren a la cisterna de Malquiahu, fill del rei, situada al pati de la guàrdia. L’hi baixaren amb unes cordes. A la cisterna no hi
havia aigua, sinó fang; Jeremies quedà enfonsat en el fang. Llavors ÈbedMèlec, un home del palau reial, anà a trobar el rei a la porta de Benjamí i li
digué: «Rei, senyor meu, està bé això que aquests homes han fet amb el
profeta Jeremies: l’han tirat a la cisterna, i ara, que ja no hi ha pa a la ciutat,
es morirà allà dintre de fam». Llavors el rei donà aquesta ordre a ÈbedMèlec, el cuixita: «Emporta’t tres homes i treu de la cisterna el profeta
Jeremies abans no es mori».

Que en les famílies i en els grups humans hi ha divisions, tots ho patim al
llarg de la vida. Ara bé, de quina classe de divisions parla Jesús en l’Evangeli d’avui? Ens adverteix de les incomprensions que comporta viure
l’Evangeli amb radicalitat entre el
nostre proïsme. «Firma aquí –li deia
un cap d’empresa al secretari–, hi
haurà 1.000 euros per a tu i 1.000 per
a mi». I l’administratiu contestà: «La
consciència no m’ho permet». L’altre
li replicà: «De quina secta ets?».
Ramon Oller

Segona Lectura
Lectura de la carta als cristians hebreus 12; 1-4
Germans, envoltats d’un núvol tan gran de testimonis que ens ensenyen
com hem de viure la fe, alliberem-nos 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 i el duu a terme. Ell, per arribar a la felicitat que li
era proposada, acceptà el suplici de la creu, no fent cas de la vergonya que
havia de passar; així s’assegué a la dreta del tron de Déu. Tingueu present
aquell que aguanta un atac tan dur contra la seva persona de part dels pecadors; així no us deixareu abatre, cansats de resistir. En la vostra lluita contra
el pecat, encara no us hi heu enfrontat fins a vessar la sang.

L’Evangeli

PREGUEM
AMB ELS SALMS
R. Senyor, no tardeu a defensar-nos.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 12, 49-57
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «He vingut a calar foc a la
terra. Com voldria ja veure-la cremar! He de passar la prova d’un baptisme.
Com em sento el cor oprimit fins que no l’hauré passada! Us penseu que
he vingut a portar la pau a la terra? Us asseguro que no. És la divisió, el que
he vingut a portar. Des d’ara dins una mateixa casa n’hi haurà cinc de dividits: tres contra dos, i dos contra tres. El pare renyirà amb el fill i el fill amb
el pare; la mare renyirà amb la filla i la nora amb la sogra».
Deia també a la gent: «Quan veieu sortir un núvol a ponent, dieu tot seguit:
“Ja ve la pluja”. I efectivament, la pluja arriba, I quan el vent bufa del sud,
dieu: “Farà calor”. I en fa. Hipòcrites! Vosaltres sabeu endevinar el temps
per l’aspecte de la terra i el cel, i ara no endevineu quins moments estem
vivint? Per què no judiqueu vosaltres mateixos què heu de fer?».
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Tenia posada l’esperança en el
Senyor,
i ell, inclinant-se cap a mi,
ha escoltat el meu clam.
M’ha tret fora del fang,
del lloc on em moria.
Ha posat els meus peus sobre la roca,
i m’hi sento segur.
Ha inspirat els meus llavis un càntic
nou,
un himne de lloança al nostre Déu;
tots els qui ho han vist, se n’admiren,
i confien més en el Senyor.
Ara sóc un pobre desvalgut,
però el Senyor pensa en mi.
Sou vós qui m’ajudeu i em deslliureu,
Déu meu, no trigueu més.
Sl 39

Entrevista a Jordi Sánchez, del projecte
www.missioners.cat
«Evangelitzar tant aquí
com a deu mil quilòmetres
d’aquí passa sempre per la
vida de les persones i dels
testimonis concrets»
En què consisteix el
projecte Missioners.
cat?
Missioners.cat és un projecte que neix de l’Obser vatori Blanquerna,
que pretén recollir el testimoni de vida i de fe dels
missioners catalans en
el món. Al portal hi ha un
mapa interactiu, entrevistes, clips de vídeo i material pedagògic per a les
escoles a partir dels testimonis dels missioners.

MIRADOR

Miquel Tresserres
Professor a la URL i a
l'ISCREB

L’organització de les
primeres comunitats

Amb el missioner Pere Julià a Madagascar, aquest juliol
passat

La teva tasca és conservar el testimoni vital dels missioners. Creus que a Catalunya encara existeix desconeixement de
l’activitat missionera?
No crec que hi hagi desconeixement
de l’activitat missionera, però sí dels
missioners. I evangelitzar tant aquí
com a deu mil quilòmetres passa
sempre per la vida de les persones
i dels testimonis concrets. El nostre Evangeli no és un text, sinó la
persona de Jesús. El projecte pre-

Amb Alfred Roca, missioner salesià a Etiòpia.

tén posar rostres a aquesta activitat
missionera.
El papa Francesc exhorta l’Església a sortir a les perifèries, a predicar l’exemple missioner. En l’àmbit diocesà, què podem aprendre
i aplicar dels missioners?
Cada missioner és un món, i sabem
que tots som missioners també a la
diòcesi, però crec que una de les coses que podem aprendre d’ells és
l’obertura als altres, a la diferència.
Ells viuen d’una forma
més radical el xoc cultural i tasten les fronteres; viuen amb una
mentalitat més universal. D’ells podem
aprendre aquesta actitud dialogant amb el
que és diferent o estranger, a buscar allò
que ens uneix sense
perdre la nostra identitat cristiana.

Els missioners, «agents» del diàleg interreligiós
La 69 Setmana de les Obres Missionals Pontifícies realitzada a primers
de juliol ha tractat enguany el tema de la "Missió i el Diàleg Interreligiós",
amb ponències d'experts en les principals religions –cristianisme, islam,
judaisme, budisme i hinduisme–, que han abordat el tema del diàleg
interreligiós i l’experiència dels missioners, que el viuen a primera línia i
en primera persona. L'Església vol estendre ponts –no murs– entre les
religions, i s’ha subratllat el paper essencial que tenen els missioners i
missioneres com a «agents» d'aquest diàleg.

Costa viure sentint l’amor de Déu.
La vida quotidiana és agitada. Ens
perdem en l’activitat. Algunes persones són capaces de mantenir la fe
en solitud. La majoria, però, necessitem viure-la en comunitat: família,
grup de revisió de vida, parròquia,
moviment, etc.
Els apòstols anaven de ciutat en ciutat, explicaven l’evangeli i formaven
esglésies. Sant Pau parlava de Jesús,
i els que es convertien s’integraven
a la comunitat. Comença la carta als
corintis escrivint-los: «Perquè Crist
no m’envià pas a batejar, sinó a evangelitzar» (1C 1, 17). Comunitats com
les de Corint són la millor guia per a
les comunitats d’avui.
Les primeres esglésies aplegaven
grups reduïts de creients que es trobaven en cases particulars. Hi solia
haver dues menes de reunions on
tothom participava activament. Les
reunions «ordinàries», de pregària i
intercanvi d’experiències personals.
Hi havia cants, exhortacions espontànies que podia fer cadascú, comentaris de l’escriptura, lectura de cartes...
Paral·lelament, hi havia les assemblees, que més tard es van anomenar sagraments: les celebracions del
baptisme i, sobretot, de la Cena del
Senyor, on tots els participants s’unien amb el Crist i recordaven la seva
mort i resurrecció. Per assistir a les
reunions sacramentals calia rebre
una catequesi prèvia.
No eren perfectes. Sant Pau es queixa de conductes que avui ens sobten.
Però van aconseguir parlar amb fets
i elaborar un llenguatge adient per
explicar-se i explicar als altres qui és
el Crist. Van demostrar que s’estimaven, que no deixaven ningú al marge:
ni dones, ni malalts, ni infants, ni estrangers, ni esclaus. Van ser model,
en definitiva, d’una nova manera de
viure. I van elaborar una teologia per
explicar-nos i celebrar el misteri de
l’Encarnació.

agenda
Dilluns 15
Festa de l’Assumpció de Maria, patrona de la catedral de Girona. A les
10.15, litúrgia de les Hores. A les 11, missa. A continuació, processó fins a la
capella de l’Esperança i cant de la Salve davant del «Llit de la Mare de Déu».
Trobades d’animadors de Cant per a la Litúrgia al monestir de Montserrat.
Des d’avui i fins dissabte. Direcció musical: Laia Santanach. Ponent: Andreu
Martínez. «La importància de la música per a la vida i per a la pregària
comunitària». Més informació: 93 877 77 66 i trobades@abadiamontserrat.net.

Dimarts 16
El bisbe Francesc acompanyarà des d’avui i fins dijous els joves de la
Diòcesi que fan estada al centre ecumènic de Taizé (França).

Dissabte 20
Missa de la festa de Sant Bernat de Claravall al monestir cistercenc de
Solius. A les 6 de la tarda, presidida pel bisbe Francesc.

Diumenge 21
Visita pastoral a l’arxiprestat de l’Alt Fluvià. A les 12 del migdia, el bisbe
Francesc presidirà la missa a la Canya.
NOMENAMENTS A LA FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA - MARE DE DÉU
DEL MONT
El Bisbe de Girona, en data 19 de juliol, ha signat els següents nomenaments:
Sr. Pere Fanals i Oriol, president.
Sr. Pere Costa i Vilanova, vice-president.
Sr. Jaume Pòrtulas i Felip, secretari.
Sr. Jaume Torrent i Busquet, tresorer (renovació).
Sr. Lluís Illas i Bou, director de l’Escola de l’Esplai.
Sra. Consol Duran i Vila, responsable de Coordinació de Centres d’Esplai
(renovació).
Sra. Maria Bosch i Gayolà, responsable del Servei de Cases de Colònies.
Sra. Anna Casadevall i Sala, vocal.
Sr. Ferran Ruiz i Rodríguez, vocal.
Sr. Benjamí Comas i Matas, vocal (renovació).

APUNTS
Seixanta anys de l’església parroquial
de Sant Esteve de la Selva de Mar
El dimecres 3 d’agost el bisbe Francesc va presidir la
celebració de l’Eucaristia en el 60è aniversari de l’església
parroquial de Sant Esteve de la Selva de Mar, en el marc de
la Festa Major d’aquesta població. L’edifici es va haver de
refer després de patir els estralls de la Guerra Civil, en ser
molt delmada durant la retirada. El conjunt quedà destruït
en el sector de migdia, especialment el campanar, una part
de la nau i el retaule major d’estil barroc. Està situada al
bell mig del nucli urbà i és de grans proporcions. L’edifici
original era del segle XVII i tenia un caràcter arquitectònic
popular en el que s’havien emprat tècniques tradicionals.
La primera església parroquial dedicada a sant Sebastià, és
l’actual capella del cementiri municipal.

santoral i lectures
Diumenge vintè de durant l’any,
14 d’agost de 2016. St. Maximilià
Kolbe, prevere franciscà, màrtir al
camp de concentració d’Auschwitz
(1941). Lectures: Jr 38, 4-6.8-10 / Sl
39 / He 12, 1-4 / Lc 12, 49-53.
Dilluns, 15. L’Assumpció de la Mare
de Déu, titular de la Catedral i de 30
parròquies. Advocacions: Alba, Mar.
Lectures: Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ab
/ Sl 44 / 1C 15, 20-26 / Lc 1, 39-56..
Dimarts, 16. St. Roc, pelegrí (+
1389), titular d’una parròquia a Olot
i de més de 12 capelles. St. Esteve d’Hongria, rei i patró del país (+
1038). Lectures: Ez 28, 1-10 / Sl Dt
32, 26-27ab.27cd-28.30.35cd.36ab /
Mt 19,23-30.
Dimecres, 17. St. Mamet, pastor i
màrtir. Titular de Riumors. St. Jacint,
prevere dominic (+ 1257), capella a
Massanes. Bt. Enric Canadell, prevere i màrtir (+ 1936). Lectures: Ez 34,
1-11 / Sl 22 / Mt 20, 1-16.
Dijous, 18. Sts. Flo i Laure, màrtirs,
patrons de Vulpellac. Sta. Helena,
mare de l’emperador Constantí (+
330). Lectures: Ez 36, 23-28 / Sl 50
/ Mt 22, 1-14.
Divendres, 19. St. Magí, màrtir. St.
Joan Eudes, prevere. St. Ezequiel
Moreno, bisbe. Lectures: Ez 37, 1-14
/ Sl 106 / Mt 22, 34-40.
Dissabte, 20. St. Bernat de Claravall,
abat i reformador del Cister, doctor
de l’Església (+ 1153). Comunitat a
Solius. Lectures: Ez 43, 1-7a / Sl 84
/ Mt 23, 1-12.
LITÚRGIA DE LES HORES: de la IV
setmana del Salteri.

