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DAVANT LA CREU
DE JESÚS
Dimarts, dia 14, celebrem la festa de
l’Exaltació de la Santa Creu. És una antiga
festa cristiana que té el seu origen a
Jerusalem al segle IV amb la consagració
d’una església en el lloc de la crucifixió de
Jesús, i en la qual varen guardar la relíquia
de la Creu, trobada per santa Elena. L’any 628 l’emperador
Heracli va vèncer el rei persa Cosroes, que s’havia
emportat la creu, i la retornà solemnement a Jerusalem,
portant-la personalment per la ciutat. Des d’aquell dia se
celebra l’Exaltació de la Vera Creu (de la veritable creu).
Per això avui m’ha semblat adient oferir la pregària de
veneració de la Santa Creu que vaig fer el Divendres Sant
davant la façana de la Catedral.
«Senyor Jesús, aquest Divendres Sant també us volem
acompanyar fins a aquest turó de la nostra ciutat, on hi ha
la Catedral, símbol de la nostra fe.
Som conscients que sovint us deixem sol, com va fer la
majoria d’apòstols i deixebles. En altres moments us neguem, com Pere, i fem veure que ni us coneixem. Fins i
tot a vegades us fem fora de la nostra vida i de la nostra
ciutat, perquè ens sembla que ens feu nosa i ens limiteu
la nostra llibertat. Som conscients que amb els nostres
pensaments, paraules, accions i omissions també us carreguem la creu.
Però avui som davant vostre, plorant
«Senyor Jesús, que –com Pere– les
de nou descobreixi la nostres negacions,
saviesa i la força de la els nostres pecats,
vostra creu» infidelitats i la feblesa de la nostra
vida cristiana.
Portem també les
nostres pròpies creus i voldríem ajudar a portar les creus
dels germans, com Simó de Cirene us va ajudar a portar
la vostra.
Demanem ajuda, necessitats d’esperança, de serenor, de
pau, de fortalesa per afrontar aquesta dolorosa pandèmia,
per encomanar els difunts a la vostra misericòrdia, per
confiar-vos els malalts i ancians, per pregar pels sanitaris
i servidors.

Delerosos de vida –i de vida amb plenitud–, sosteniu-nos
en les dificultats, en els fracassos i en el temor de la mort.
També ens volem assemblar a Maria, a les dones i a Joan
per mantenir-nos, com ells van fer, al peu de la creu, fidels
al vostre costat.
I Vós, Senyor, penjat a la creu, ens dirigiu la darrera mirada:
“Sóc aquí per tu, perquè t’estimo. Vull que visquis ben
plenament, i per això he de morir, per vèncer la mort, el
mal i el pecat. Mira’m, i adona’t com t’estimo. Què més
podia haver fet per tu?”.
Us donem les gràcies, Senyor Jesús, Crist Crucificat,
perquè Vós sou la nostra vida, perquè sou la nostra
esperança. Perquè Vós, Jesús, Feblesa de Déu, sou la
nostra fortalesa.
Us donem gràcies perquè heu escollit els senzills per
avergonyir els intel·ligents; perquè us heu fiat dels febles
per avergonyir els forts. Perquè heu escollit el poble humil
per rebaixar els qui es pensen ser molt importants; perquè
ens heu escollit a tots nosaltres com a amics i germans.
Senyor Jesús, que de nou descobreixi la saviesa i la força
de la vostra creu. Que ella em guiï i condueixi la meva
vida, en els goigs i sofriments, i en la meva relació amb
els altres. Que acompanyi cada dia les meves lluites i
esperances.
Gràcies, Senyor de la creu. Us estimo, Senyor de la creu.
Com el centurió romà, reconeixem que sou el Fill de Déu.
Així, avui, demà, cada dia i sempre, podrem participar de
la vostra Pasqua. Amén».

GUSPIRES
D’EVANGELI

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY

Qui dieu que soc?

Primera Lectura
Lectura del llibre d’Isaïes, 50, 5-9a
El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he resistit ni m’he fet
enrere: he parat l’esquena als qui m’assotaven i les galtes als qui m’arrancaven la barba; no he amagat la cara davant d’ofenses i escopinades.
El Senyor Déu m’ajuda: per això no em dono per vençut: per això paro
con una roca la cara i sé que no quedaré avergonyit. Tinc al meu costat el
jutge que em declara innocent. Qui vol pledejar amb mi? Compareguem
plegats. Qui vol ser el meu acusador? Que se m’acosti. Déu, el Senyor,
em defensa: qui em podrà condemnar?

Segona Lectura
Lectura de la carta de sant Jaume, 2, 14-18
Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demostrava amb les obres,
de què serviria? A un home així, la fe el podrà salvar? Suposem que algun dels nostres germans o germanes no tingués ni vestits ni l’aliment
de cada dia, i algú de vosaltres li digués: «Ves-te’n en pau, abriga’t bé i
alimenta’t», però no li donés res del que necessita, quin profit li faria?
Doncs, amb la fe passa igual: si no hi ha obres, la fe tota sola és morta.
Tu dius que tens la fe, jo tinc les obres. Doncs bé, si pots, demostra’m
sense les obres que tens fe, que jo, amb les obres, et demostraré la
meva fe.

L’EVANGELI

Passejant pels pobles de la Galilea,
Jesús se’ns mostra com un mestre
exigent que no defuig el patiment i demana respostes: «Qui dieu que soc?».
Amb aquesta pregunta ens interpel·la a
cadascun de nosaltres:
Em sento unit a Ell en la interioritat de
la pregària?
Soc un testimoni viu de la seva presència?
És Ell el motor de la meva vida?
Crec realment en la persona de Jesús
que em crida a renovar-me constantment i a viure de forma coherent?
Ens cal poder respondre afirmativament per anar construint el Regne i així
acomplir els que ens diu el papa Francesc: «Ell és la nostra esperança: Ell viu
i et vol viu!».
Xon Lleal Tulsà

SALM 114

Lectura de l’evangeli segons sant Marc, 8, 27-35
En aquell temps, Jesús, amb els seus deixebles, se n’anà als poblets
de Cesarea de Felip, i pel camí preguntava als seus deixebles: «Qui
diuen la gent que soc jo?» Ells li respongueren: «Uns diuen que sou
Joan Baptista; d’altres, que sou Elies; d’altres, que sou algun dels profetes». Llavors els preguntà: «I vosaltres, qui dieu que soc?». Pere
li respon: «Vós sou el Messies». Ell els prohibí severament que ho
diguessin a ningú. I comença a instruir-los dient: «El Fill de l’home ha
de patir molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei
l’han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap de tres dies ressuscitarà».
I els ho deia amb tota claredat. Pere, pensant fer-li un favor, es posà
a contradir-lo. Però Jesús es girà, renyà Pere davant els deixebles i li
digué: «Fuig d’aquí, Satanàs! No penses com Déu, sinó com els homes». Després cridà la gent i els seus deixebles i els digué: «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 i per l’Evangeli, la salvarà».
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R. Continuaré caminant entre els qui
viuen,
a la presència del Senyor.
Estimo de tot cor el Senyor:
el Senyor ha escoltat la meva súplica,
ha escoltat el meu clam així que
l’invocava.
M’envoltaven els llaços de la mort,
tenia davant meu els seus paranys,
i dintre meu l’angoixa i el neguit.
Vaig invocar el nom del Senyor:
«Ah, Senyor, salveu-me la vida».
El Senyor és just i benigne,
el nostre Déu sap compadir.
El Senyor salvaguarda els senzills,
jo era feble i m’ha salvat.
Ha alliberat de la mort la meva vida;
els meus ulls, de negar-se en el plor;
els meus peus, de donar un pas en fals.
Continuaré caminant entre els qui
viuen,
a la presència del Senyor.

Parlem amb Mn. Norbert Miracle
Prevere de l’Arquebisbat de Tarragona i vicesecretari de la Conferència
Episcopal Tarraconense. Ha dirigit els exercicis espirituals per a preveres
i diaques a la Casa d’espiritualitat Santa Elena de Solius.
Què són els exercicis espirituals?
Els exercicis espirituals són una metodologia que Ignasi de Loiola va trobar ara justament fa 500 anys, i han estat un gran enriquiment per a totes
les persones que l’han practicat. Han estat recomanats per tots els Sants
Pares, i molts sants i santes d’aquests cinc segles els han practicat. És
un temps de meditació, d’escolta de la Paraula de Déu i de reflexió espiritual, sempre amb Jesucrist com a eix central.
Quin missatge ha volgut transmetre, aquests dies?
En el fons, allò de què puc parlar als meus germans preveres i diaques és
de Jesucrist: d’anar seguint-lo i veure de quina manera ens anem identificant i unint-nos cada dia més amb Ell, i com anem adquirint els seus sentiments. I per fer-ho, al llarg d’aquests dies hem tractat d’alguns aspectes rellevants de la seva vida i missatge: la conversió, el pecat, el perdó,
la misericòrdia de Déu, la creu...
Amb quines disposicions –interiors i exteriors- cal anar a uns exercicis?
Als exercicis s’hi ha d’anar, en primer lloc, amb ganes de fer-los. Segon,
amb una actitud d’escolta del que ens diu el Senyor, i per això cal fer-lo
en silenci. Perquè sovint només parlem i no podem escoltar què ens diu
l’altre, que en aquest cas és Jesús. Hi ha d’haver un ambient de silenci,
de pregària més intensa de l’habitual, i també de lectura aprofundida de
la Paraula de Déu.

Alguns dels participants als exercicis espirituals per a preveres i diaques.

MIRADOR
Comença el Temps
de la Creació

El dimecres 1 de setembre, Jornada
Mundial de pregària per la cura de la
creació, es va iniciar el «Temps de
la Creació», una iniciativa ecumènica
reconeguda oficialment i impulsada
per les principals Esglésies cristianes, per promoure arreu del món la
pregària i l’acció per la cura de la creació. Des d’aquell dia i fins al 4 d’octubre, dia de sant Francesc d’Assís,
patró de l’ecologia, els cristians d’arreu del món estem cridats a aprofundir la nostra relació amb el Creador,
amb tots els nostres germans i amb
tota la creació, a través de la celebració, la conversió i el compromís.
El lema d’enguany és «Una llar per a
tothom? Renovant l’oikos de Déu»,
amb l’objectiu de fer-nos adonar que
hem oblidat que vivim a la casa de
Déu, a l’oikos, que formem part de
la seva llar, que som la seva família,
la seva comunitat estimada.
Aquest esdeveniment es va iniciar
l’any 1989, quan el patriarca ecumènic Dimitrios I, de l’Església Ortodoxa Oriental, va proclamar l’1 de
setembre com a dia de la Jornada
Mundial de Pregària per la Creació.
L’any 2001, d’altres grans esglésies
europees cristianes el van seguir, i el
papa Francesc també el va adoptar
per a l’Església Catòlica el 2015, any
en què va publicar l’encíclica Laudato si’.
Més informació:
www.seasonofcreation.org

Casa d'espiritualitat Santa Elena de Solius.

AGENDA
DIUMENGE, 12 DE SETEMBRE
Vot de Vila i Diada de la Comarca del
Maresme al santuari de la Misericòrdia de Canet de Mar. A les 12 del migdia, missa i ofrena d’un llantió a càrrec
de l’alcaldessa com a símbol d’agraïment del beneficis rebuts de la Mare
de Déu de la Misericòrdia a la vila.

SANTORAL I LECTURES
DIMECRES, 15 DE SETEMBRE
Festa de la Mare de Déu dels Dolors. A les 8 del vespre, missa a l’església dels Dolors de Girona.

DISSABTE, 18 DE SETEMBRE
Confirmacions a Vilamarí. A les 5
de la tarda a l’església. Presidirà el
bisbe Francesc.

DIUMENGE, 19 DE SETEMBRE
Aplec del Foment de la Sardana de
Figueres. A les 12 del migdia, missa
al santuari de la Mare de Déu de la
Salut de Terrades.

Aplec del santuari de la Mare de
Déu del Mont. A la 1 del migdia, missa. Presidirà el bisbe Francesc. Trobada de les noies i dones que porten per
nom «Mont», i ofrena dels infants a la
Mare de Déu, entre d’altres activitats.

Missa de Festa Major a Verges. A
les 12 del migdia a l’església. Presidirà el bisbe Francesc.
Ordenació diaconal d’Edgar Jaulent. A les 6 de la tarda a la Catedral
de Girona. Presidirà el bisbe Francesc.

Necrològica de Mn. Joan Josep Martín i Mejías
El dimecres 1 de setembre va morir Mn. Joan Josep Martín i Mejías. Nascut
a Torre Alháquime (Cadis) el 29 de març de 1930, va fer els estudis eclesiàstics al Seminari diocesà i fou ordenat prevere el 4 de juliol de 1954 a
l’església Catedral Basílica de Girona. Després d’un vicariat a Port de la Selva i a Camprodon, el 1956 se’l nomenà ecònom d’Oix i encarregat de Sant
Miquel de Pera i Talaixà. L’any 1958 va passar a ser regent de Sords i, un
any més tard, missioner a la Casa Missió de Banyoles. Del 1974 al 2006 fou
vicari d’Arenys de Mar i, del 1997 al 2003, també arxipreste de l’arxiprestat
del Maresme. Des del 2006 estava adscrit a Arenys de Mar, parròquia que
va pertànyer a l’Arquebisbat de Barcelona del 1974 al 1978.

Diumenge XXIV de durant l’any, 12 de
setembre de 2021. El Dolç Nom de Maria.
Mare de Déu de Montealegre (venerada
a la cartoixa de Tiana, al Maresme). Beat
Miró de Tagamanent (+ 1127). Frare agustí
del monestir de Sant Joan de les Abadesses. Popular pels guariments gràcies a la
seva intercessió. Advocat contra el mal de
cap i de queixal. Lectures: Is 50, 5-9a / Sl
114 / Jm 2, 14-18 / Mc 8, 27-35.
Dilluns, 13. St. Joan Crisòstom (+ 407).
Bisbe i doctor de l’Església. Lectures: 1Tm
2, 1-8 / Sl 27 / Lc 7, 1-10.
Dimarts, 14. Festa de l’Exaltació de la Santa Creu. Sta. Notburga (+ 1313), serventa
dels pobres. Lectures: Nm 21, 4-9, (o bé:
Fl 2, 6-11) / Sl 77 / Jo 3, 13-17.
Dimecres, 15 de setembre. Festa litúrgica
de la Mare de Déu dels Dolors. Mare de
Déu del Mar. Sta. Caterina de Gènova (+
1510), caritativa. Lectures: 1Tm 3, 14-16 /
Sl 110 / Jo 19, 25-27, (o bé: Lc 7, 33-35).
Dijous, 16. St. Corneli, papa, i Cebrià, bisbe, màrtirs (s. III). Sta. Edita (+ 984), religiosa. Lectures: 1Tm 4, 12-16 / Sl 110 / Lc
7, 36-50.
Divendres, 17. St. Robert Bellarmino (+
1621), bisbe i doctor de l’Església. St. Lambert de Maastricht (+ 705), bisbe i màrtir.
Sta. Ariadna (+ 130), màrtir. Sta. Hildegarda
(+ 1179), benedictina. Doctora de l’Església. Coneixedora de les herbes curatives.
Lectures: 1Tm 6, 2c-12 / Sl 48 / Lc 8, 1-3.
Dissabte, 18. St. Ferriol (+ 304), soldat
màrtir. Patró dels vinyaters. Advocat contra el mal d’ossos i dels que practiquen la
natació. Venerat a Falgons i a Sant Ferriol.
St. Joan de Cupertino (+ 1663), franciscà.
Patró dels astronautes. Lectures: 1Tm 6,
13-16 / Sl 99 / Lc 8, 4-15.
Litúrgia de les Hores. Diumenge, pròpia.
Te Deum. Dilluns, del propi. Dimarts, de la
festa Te Deum. Dimecres i dijous, del propi. Divendres, de la fèria o de la memòria.
Dissabte, del propi del dissabte o de la memòria.

APUNTS
Ordenació diaconal d’Edgar Jaulent
El diumenge 19 de setembre, a
les 6 de la tarda, el bisbe Francesc
ordenarà de diaca Edgar Jaulent
(Sant Feliu de Guíxols, 1975) en
una cerimònia a la Catedral de Girona.
Jaulent col·laborarà, a partir d’ara,
amb les parròquies d’Olot. Durant
la seva etapa de seminarista ha
dut a terme la seva tasca pastoral
a les parròquies d’Arenys de Mar,
d’Arenys de Munt i de la Bisbal
d’Empordà, a la Fundació «Acollida i Esperança» i a la Residència
Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu, de
la Bisbal.

El Papa prega per a un estil de vida
sostenible
«Preguem perquè tots prenguem decisions valentes i necessàries per a una vida més
sòbria i ecosostenible, inspirant-nos pels joves, que estan
compromesos amb aquest
canvi». Aquesta és la intenció
del papa Francesc per a aquest
mes de setembre, que difon la Xarxa Mundial d’Oració del Papa
a través de la iniciativa multimèdia El Vídeo del Papa.
«Els adults podem aprendre molt dels joves, ja que en tot el que
té a veure amb la cura del planeta estan a l’avantguarda», afirma
el Papa. I reclama: “Escollim canviar! Avancem amb els joves cap
a estils de vida més senzills i respectuosos per al medi ambient».

