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EL CLAM DE LA
CREACIÓ!
El dilluns dia 4 d’octubre celebrem la festa
de sant Francesc d’Assís, el gran home
de l’edat mitjana que, des de la fidelitat
coherent amb l’Evangeli, la fidelitat a
l’Església, la pobresa, la seva humanitat,
l’amor a la natura, l’acollida de deixebles,
va significar una conversió per a l’Església mateixa.
Francesc, l’any 1226, cap al final de la seva vida, va escriure
o va dictar un càntic d’alegria i acció de gràcies amb el títol
«Lloat sigueu». És un càntic que lloa el Senyor en totes
les criatures: el germà sol, la germana lluna, la germana
aigua, el germà foc, la germana terra, mare nostra que ens
sosté i ens alimenta. A més, lloa el Senyor per aquells que
perdonen i suporten en pau malaltia i tribulació, per acabar
lloant la germana mort quan en coneix la proximitat.
Podem considerar sant Francesc el fundador del
moviment ecològic, l’autor del primer manifest ecològic
de la història.
El papa Francesc, el 24 de maig del 2015, va signar una
encíclica amb el mateix títol del càntic de sant Francesc:
Laudato si’ («Lloat sigueu»).
Aquesta nostra germana terra clama pel dany que li provoquem a causa de l’ús irresponsable i de l’abús dels béns
que Déu hi ha posat. Hem crescut pensant que érem els
seus propietaris i
dominadors, autoritzats a espoliar-la.
«Hem de respondre al La violència que hi
clam de la terra i al crit ha en el cor humà,
dels pobres amb una ferit pel pecat, tameconomia ecològica» bé es manifesta en
els símptomes de
malaltia que advertim en el sol, en
l’aigua, en l’aire i en els éssers vivents. Per això, entre
els pobres més abandonats i maltractats, hi ha la nostra
oprimida i devastada terra, que «gemega i sofreix dolors
de part» (Rm 8,22). Oblidem que nosaltres mateixos som
terra (cf. Gn 2,7). El nostre propi cos està constituït pels
elements del planeta. El seu aire és el que ens dona l’alè,
i la seva aigua ens vivifica i restaura. Res d’aquest món no
ens resulta indiferent.

El Papa reflexiona sobre la cura de la «casa comuna». El
que està passant a casa nostra, l’Evangeli de la creació,
l’arrel humana de la crisi ecològica, requereix una
ecologia integral, pautes d’orientació i acció, i educació i
espiritualitat ecològica.
Avui senzillament desitjo recordar el significat d’una
«ecologia integral», perquè és el tema central del
document.
Aquesta comprensió ecològica incorpora clarament
les dimensions humanes i socials. Així com els distints
components del planeta –físics, químics i biològics– estan
relacionats entre si, també les espècies vives formen una
xarxa que mai no acabem de reconèixer i comprendre.
Quan parlem de «medi ambient» ens fixem en la relació
que existeix entre la natura i la societat que l’habita. Això
ens hauria de fer entendre que la natura no és un àmbit
separat de nosaltres, o un simple marc on transcorre la
nostra vida.
Perquè pugui parlar-se d’un veritable desenvolupament
cal assegurar que es produeixi una millora integral en
la qualitat de la vida humana en els escenaris que ens
envolten: la nostra habitació, la nostra casa, el nostre lloc
de treball, el nostre barri...
Hem de respondre al clam de la terra i al crit dels pobres
amb una economia ecològica, amb un estil de vida senzill,
amb esperit comunitari responsable.
De les mans de Déu hem rebut un jardí, i no podem deixar
un desert a les noves generacions.

GUSPIRES
D’EVANGELI

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

La plenitud de l’Amor

Primera Lectura
Lectura del llibre del Gènesi, 2, 18-24
El Senyor-Déu digué: «No seria bo que l’home estigués sol. Li faré qui l’ajudi i l’acompanyi». El Senyor-Déu modelà amb terra totes les bèsties salvatges i tots els ocells i els presentà a l’home, a veure quin nom els donaria:
el nom que l’home donava a cada un dels animals era el seu nom. L’home
donà el nom a cadascun dels animals domèstics i salvatges, a cadascun
dels ocells, però no en trobà cap capaç d’ajudar-lo a fer-li companyia. Llavors
el Senyor-Déu va fer caure l’home en un son profund. Quan quedà adormit,
li prengué una de les costelles i omplí amb carn el buit que havia deixat.
Després, de la costella que havia pres, el Senyor-Déu va fer-ne la dona, i la
presentà a l’home. L’home digué: «aquesta sí que és os dels meus ossos i
carn de la meva carn. Els seu nom serà l’esposa, perquè ha estat presa de
l’espòs». Per això l’home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva esposa,
i des d’aquell moment ells dos formen una sola família.

Aquest Evangeli contraposa dues maneres de viure: una, complint només
les lleis que toquen; l’altra, vivint la
generositat. Estem cridats a la segona:
a viure en la plenitud de l’Amor. Quan
intentem viure d’aquesta manera, estimant-nos els uns als altres, som instrument de l’amor que Déu ens té.
Els fariseus posen a prova Jesús preguntant-li pel divorci. Ell els porta més
enllà dient que si dues persones s’estimen plenament experimenten l’impensable: estar en un pla d’igualtat, esdevenir una sola carn i, per tant, gaudir
d’una unitat plena, lluny d’egoismes i
dels «divorcis» en qualsevol de les nostres relacions amb els altres.
L’Evangeli em suggereix que cal recomençar tantes vegades com calgui.

Segona Lectura

Glòria Salleras

Lectura de la carta als cristians hebreus, 2, 9-11
Germans, Jesús, abaixat, va ser posat un moment per sota dels àngels,
però ara, després de la passió i la mort, el veiem coronat de glòria i de prestigi, perquè Déu, que ens estima, va voler que morís per tots. Déu, que ho
ha creat tot i ho ha destinat tot a ell mateix, volia portar molts fills a la glòria,
i convenia que aquell qui els havia de guiar a la salvació fos consagrat pels
sofriments. Tant el qui santifica com els qui són santificats tenen un mateix
pare, i per això no s’avergonyeix d’anomenar-los germans.

L’EVANGELI
Lectura de l’evangeli segons sant Marc, 10, 2-16
En aquell temps, els fariseus anaren a trobar Jesús per provar-lo, i li preguntaren si el marit es podia divorciar de la seva dona. Ells els preguntà: «Què us
va ordenar Moisès?». Li respongueren: «Moisès permet de donar a l’esposa
un document de divorci i separar-se». Jesús els digué: «Moisès va escriure
aquesta prescripció perquè sou tan durs de cor. Però al principi Déu creà l’home i la dona. Per això deixa el pare i la mare, per unir-se a la seva esposa, i ells
dos formen una sola família. Per tant, ja no són dos, sinó una sola família. Allò
que Déu ha unit, l’home no ho pot separar». Un cop a casa, els deixebles tornaren a preguntar-li sobre això mateix. Jesús els digué: «Aquell qui es divorcia
de la seva dona i es casa amb una altra comet adulteri contra la primera, i si la
dona es divorcia del seu marit i es casa amb un altre, comet adulteri».
La gent portava a Jesús uns nens perquè els imposés les mans, però els
deixebles renyaven els qui els havien portat. A Jesús li sabé greu que els
renyessin, i els digué: «Deixeu venir els nens, no els exclogueu, el Regne
de Déu és per als qui són com ells. Us ho dic amb tota veritat: qui no rebi el
regne de Déu com el rep un nen, no hi entrarà pas». I els prenia als braços
i els beneïa imposant-los les mans.
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SALM 127
R. Que el Senyor ens beneeixi tota la
vida.
Feliç tu, fidel del Senyor,
que vius seguint els seus camins.
Menjaràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort.
La teva esposa fruitarà com una parra,
dins la intimitat de casa teva;
veuràs els fills com plançons d’olivera
al voltant de la taula. R.
És així com els fidels del Senyor seran
beneïts.
Que el Senyor et beneeixi des de Sió.
Que tota la vida puguis veure prosperar
Jerusalem. R.
Que pugui veure els fills dels teus fills.
Pau a Israel. R.

Mn. Edgar Jaulent és ordenat diaca
de camí al presbiterat

MIRADOR
Un 95 % de les
persones ateses per
Càritas no percep
ajudes per ingressos
mínims

La Catedral de Girona va acollir, el diumenge 19 de setembre a la tarda,
l’ordenació diaconal del seminarista Edgar Jaulent (Sant Feliu de Guíxols,
1975). La cerimònia va ser presidida pel bisbe Francesc i concelebrada per
una quarantena de preveres de Girona i d’altres bisbats catalans, entre els
quals hi havia el rector del Seminari diocesà, Mn. Jordi Font, i el rector i
exrector del Seminari Interdiocesà, Mn. Armand Puig i Mn. Norbert Miracle, respectivament. També es va comptar amb la participació, en el cant,
de la Capella de Música de la seu.
En la seva homilia, el bisbe va expressar el seu agraïment al nou diaca pel
seu compromís: «Gràcies en nom de l’Església que fem camí a Girona,
gràcies en nom de moltes persones que coneixes i no coneixes, però que
serviràs amb amor i dedicació».
Ja al final de la cerimònia, i abans de la benedicció episcopal, el nou diaca es va adreçar als assistents amb unes paraules d’agraïment i va demanar-los la seva pregària ila intercessió de la Mare de Déu, en l’advocació
del mar, per raó de la seva població natal i per la seva formació.
Mn. Edgar 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.

Graella d’emissions de l’espai audiovisual «Temps d’Església»

Les prestacions econòmiques bàsiques no arriben a les persones més
vulnerables. Aquesta és la principal
conclusió de l’informe «Ingressos Mínims», presentat per Càritas Diocesana de Girona. L’informe, realitzat per
l’Observatori de la Pobresa i l’Exclusió
Social de l’entitat, se centra en l’impacte de la Renda Garantida de Ciutadania
(RGC) i l’Ingrés Mínim Vital (IMV) en les
persones ateses per l’entitat. El document posa de manifest que més de la
meitat de les persones que sol·liciten
acompanyament a Càritas desconeix
aquestes ajudes. A més, l’informe alerta que alguns dels requisits són massa
excloents i dificulten que les persones
més vulnerables puguin accedir a les
ajudes amb èxit, especialment aquelles
que no poden acreditar un empadronament residencial, persones en situació
administrativa irregular, joves vulnerables entre 18 i 23 anys, joves extutelats o persones sense llar. La manca
de competències bàsiques digitals o el
desconeixement de la llengua sumen
encara més dificultats a aquestes tramitacions. Pel que fa la RGC, només
el 16,9 % de les persones ateses per
Càritas ha iniciat la tramitació, i quatre
de cada cinc han necessitat suport de
l’entitat durant aquest procés. Només
un 5 % de les persones que s’adreça a
Càritas rep la RGC.
En aquest sentit, Càritas Diocesana
de Girona exigeix mesures que protegeixin de veritat les persones més
vulnerables. Per tot plegat, l’entitat
proposa garantir la correcta harmonització de la RGC i l’IMV com a mesures
de protecció inclusives; crear una finestra única amb una única sol·licitud
de renda mínima per simplificar el tràmit; reduir el termini màxim per resoldre les sol·licituds de la RGC; ampliar
la cobertura de la RGC a joves extutelats majors de divuit anys i a persones
sense llar; reduir de 24 a 12 mesos
el requisit de residència continuada i
efectiva a Catalunya, i incloure en els
ajuts persones en situació administrativa irregular.

AGENDA
DIUMENGE, 3 D’OCTUBRE

SANTORAL I LECTURES
DIMARTS, 5 D’OCTUBRE

Confirmacions a Calella. A les 12
del migdia a l’església parroquial. Presidirà el bisbe Francesc.

Pregària per les vocacions sacerdotals. Cada dimarts, a dos quarts de
5 de la tarda a la basílica de Sant Feliu
de Girona.

Trobada d’inici de curs de la Delegació episcopal per a la vida consagrada. A les 5 de la tarda a l’església
de Santa Susanna del Mercadal de
Girona. Inclourà una conferència sobre el proper Sínode dels Bisbes, a
càrrec de Mn. Joan M. Amich. Presidirà el bisbe Francesc.

Romeria dels pobles de Cabanes,
Garriguella, Sant Climent Sescebes i Vilajuïga al santuari de la Salut de Terrades. A les 12 del migdia,
missa a l’església.

Romeria dels pobles de Borrassà i
Llers al santuari de la Salut de Terrades. A les 12 del migdia, missa a
l’església.

Església
Viva
ríguez Vilagran
Presenta: Àngel Rod

Magazín setmanal de 30 minuts amb reportatges
i entrevistes d’actualitat de l’Església de Girona.
Té els apartats:
La Paraula del Bisbe (amb Mons. Francesc Pardo),
Punt de Vista (comentari d’actualitat a càrrec
de diferents col·laboradors),
notícies i l’evangeli dominical.
Mensualment:
Música sense complexos (Xavier Roca)
i Cinema de valors (Narcís Mir).
El 1993 va rebre el Premi Bravo de Ràdio, que atorga
la Conferència Episcopal Espanyola.

DISSABTE, 9 D’OCTUBRE

Pregària a la Mare de Déu de Fàtima. Cada primer i segon dissabte de
mes, a un quart de 7 de la tarda a l’església de Sant Pau de Girona.
Confirmacions a Vilobí d’Onyar. A
les 8 del vespre a l’església parroquial. Presidirà el bisbe Francesc.

L’emeten:

Cadena COPE Girona 89.9 FM
Caldes FM 107.9 FM
Girona FM 92.7 FM
Ràdio Arenys de Munt 107.0 FM,
Ràdio Bonmatí 107.1 FM
Ràdio Calella 107.9 FM
Ràdio Canet de Mar 107,6 FM
Ràdio Cap de Creus 88.7 FM
Ràdio Cassà de la Selva 103.1 FM
Ràdio l’Escala 107.6 FM
Ràdio la Vall (Les Preses) 107.6 FM
Ràdio les Planes 107.7 FM
Ràdio Mar d’Amunt (Port de la Selva) 107.0
Ràdio Palafrugell 107.8 FM
Ràdio Salt 97.7 FM
Ràdio Sant Gregori 107.9 FM
Ràdio Sant Pol 107.2 FM
Ràdio Sarrià 87.6 FM
Ràdio Tordera 107.1 FM

Nota: el
programa a la
Cadena COPE
porta per nom
“El Mirall”.
També es pot
escoltar per
Internet al web
del Bisbat a
Programes de Ràdio

Divendres 13.30
Diumenges 8.30
Diumenges 8.30
Diumenges 10.30
Diumenges 8.30
Diumenges 9.00
Diumenges 8.30
Diumenges 7.00
Dissabtes 20.35
Diumenges 8.30
Diumenges 8.30
Diumenges 8.00
Diumenges 9.00
Diumenges 9.00
Dissabtes 8.00
Diumenges 10.00
Diumenges 9.00
Dissabtes 8.30
Dissabtes 9.00

Diumenge XXVII de durant l’any, 3 d’octubre de 2021. Sts. Francesc de Borja (+
1572). Lectures: Gn 2, 18-24 / Sl 127 / He
2, 9-11 / Mc 10, 2-16 (o més breu: 10, 2-12).
Dilluns, 4. St. Francesc d’Assís (+ 1220),
diaca, fundador dels franciscans. Patró de
l’ecologia, teixidors, veterinaris, guardes
forestals, i enginyers tècnics forestals.
Sta. Àurea (+ 856), abadessa. Lectures:
Jn 1, 1-2.1.11 / Sl Jn 2, 3.4.5.8 / Lc 10,
25-37.
Dimarts, 5. Sta. Maria Faustina Kowalska
(+ 1938), religiosa mística, promotora de la
devoció a la Divina Misericòrdia. Beat Bartolo Longo (+ 1926), fundador del santuari
de Pompeia a Itàlia. Advocat dels infants
abandonats. Témpores d’Acció de Gràcies
i de Petició. Lectures: Dt 8, 7-18 / Sl 1Cr
29,10.11abc.11d-12a.12bcd / 2C 5, 17-21 /
Mt 7, 7-11.
Dimecres, 6. St. Bru (+ 1101), patró dels
monjos cartoixans. Sta. Fe d’Àger (+ 303),
donzella màrtir. Bta. Anna Mogas Fontcoberta (+ 1886), fundadora de les Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví
Pastor, nascuda a Granollers. Lectures: Jn
4, 1-11 / Sl 85 / Lc 11, 1-4.
Dijous, 7. Mare de Déu del Roser (Rosari).
St. August (+ 560), monjo penitent. Lectures: Ml 3, 13 – 4,2a / Sl 1 / Lc 11, 5-13.
Divendres, 8. Sta. Reparada (s. IV), donzella màrtir. Sta. Pelaia (+ 302), penitent.
Lectures: Jl 1, 13-15; 2, 1-2 / Sl 9 / Lc 11,
15-26.
Dissabte, 9. St. Abraham (s. XVII – XVIII
aC), patriarca bíblic. St. Dionís (+ 250), primer bisbe de París i companys màrtirs. St.
Lluís Bertran (+ 1581), dominic. Sta. Sara,
esposa d’Abraham. Lectures: Jl 3, 12-21 /
Sl 96 / Lc 11, 27-28.
Litúrgia de les Hores. Diumenge, pròpia. Te Deum. Dilluns i dijous del propi.
Dimarts, del propi de les Témpores. Dimecres, de la fèria o de la memòria. Divendres, de la fèria. Dissabte, pròpia del
dissabte o d’una de les memòries.

APUNTS
Festivitat de la Mare de Déu de Gràcia i
de Bell-ull

Reunió extraordinària d’inici de curs del
Consell Episcopal

El dimecres 8 de setembre va tenir lloc celebració de la Mare de
Déu de Gràcia i de Bellull en el claustre de la
Catedral de Girona. Els
fidels es van situar a
l’entorn de l’altar, emplaçat en el centre del
jardí.
Com és tradició, finalitzada la missa, i després d’una breu processó pel claustre, a l’altar de la Mare de Déu de Gràcia i de Bellull es va fer la benedicció de les herbes aromàtiques després del
cant de la Salve Regina, les quals van ser repartides entre els
fidels assistents.

La Fratenitat de Santa
Clara de Vilobí d’Onyar
va acollir, a inicis de setembre, la reunió extraordinària d’inici de curs
del Consell Episcopal.
Entre els temes que s’hi
van tractar destaquen la
fase diocesana del Sínode de Bisbes, que començarà el 17 d’octubre a la Catedral de Girona; les Prioritats Pastorals; la situació
actual de les parròquies davant de la pandèmia, i les propostes
de formació en tots els nivells. També es va aprofitar aquesta
reunió per fer un repàs a cada responsabilitat que té cadascun
dels vicaris episcopals, com l’apostolat seglar, Càritas, la pastoral familiar, la pastoral de la salut...

