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Girona a Roma
Aquesta propera setmana, del dia 9 al dia
15, un servidor, com a bisbe de Girona,
seré a Roma amb els altres bisbes de les
diòcesis de Catalunya per a la visita «ad
limina apostolorum», que significa «la visita
a les tombes dels primers apòstols».
Us preguntareu per què es fa, com es fa i com es prepara
aquesta visita. Per això us n’ofereixo una breu informació,
perquè és també «la vostra visita».
En la normativa de l’Església (cànons 399 i 400 del Dret
Canònic) s’estableix que, «cada cinc anys, el bisbe diocesà
ha de presentar al Papa, al Bisbe de Roma, una relació
sobre la situació de la seva diòcesi, i alhora a Roma ha de
venerar els sepulcres dels apòstols Pere i Pau».
Aquesta visita està establerta per fer-la cada cinc anys,
però aquesta vegada hauran passat set anys des de la
darrera, a causa de la pandèmia viscuda. La darrera visita
fou l’any 2014.
L’informe que cal enviar prèviament per ser repartit també a les comissions de la Santa Seu (dicasteris, s’anomenen) ha d’incloure les dades del bisbe, la situació religiosa i moral del bisbat, el nombre de catòlics, de preveres, diaques i religiosos/es, els moviments d’apostolat,
l’economia, les dades sociològiques –com per exemple
d’habitants, extensió, clima, idioma prioritari, de la cúria, de les parròquies, de les delegacions, dels santuaris,
de les fundacions,
d’altres religions,
del govern civil...– i
«Aquesta visita és una de totes aquelles
ocació per remarcar la altres característiimportància i identitat de ques que ajudin a
cada diòcesi» conèixer millor la
nostra diòcesi.
Durant els dies a
Roma es visiten
també les diverses comissions vaticanes, que han rebut
els informes previs, per dialogar sobre les qüestions que
suggereixin.
El perquè d’aquestes visites
Sant Pau, en la carta als gàlates, recorda les seves dues
anades a Jerusalem: la primera per conèixer Pere, i la
segona per sotmetre als apòstols, presidits per Pere,
l’Evangeli que ell anunciava, com l’anunciava i a qui
l’anunciava. Va ser el primer concili de la història.

Però fou a partir de 1585 i també de 1740 que es varen
regular les pautes per a aquestes visites.
Aquestes visites són, alhora, una manifestació de la
comunió entre els bisbes i el bisbe de Roma, és a dir,
entre les Esglésies locals (diòcesis) i l’Església de Roma,
i un mitjà per refermar aquesta comunió.
En la darrera visita del qui aleshores era l’arquebisbe
de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio –ara el papa
Francesc– va fer a Roma l’any 2009, en la seva salutació al
papa Benet, deia: «Gràcies per rebre’ns, per escoltar les
nostres inquietuds i problemes, per compartir els nostres
projectes pastorals, i sobretot gràcies per confirmarnos en la fe i en la missió pastoral... Desitgem trobar en
aquesta visita els ànims perquè les nostres Esglésies
particulars siguin casa i escola de comunió, i promoure
una espiritualitat de comunió entre nosaltres, bisbes,
i els nostres fidels que ens faci créixer en el sentit de
pertinença a l’Església universal».
Així entén el papa Francesc el sentit d’aquestes visites
des de la identitat i fortalesa de les Esglésies locals. Les
diòcesis no són «sucursals de l’Església de Roma, sinó
veritables Esglésies en comunió».
Aquesta visita és una ocasió per remarcar la importància
i identitat de cada diòcesi, del seu rostre, de les seves
fortaleses, de les seves debilitats i dels seus grans reptes.
Compto amb la vostra pregària.

PARAULA DE DÉU
Lectures del diumenge del baptisme del Senyor

GUSPIRES
D’EVANGELI
Ell us batejarà amb
l’Esperit Sant i amb foc

Primera Lectura
Lectura del llibre del profeta Isaïes, 42, 1-4.6-7
Això diu el Senyor: «Aquí teniu el meu servent, de qui he pres possessió, el
meu estimat, en qui s’ha complagut la meva ànima. He posat en ell el meu
Esperit perquè porti el dret a les nacions. No crida ni alça la veu, no es fa
sentir pels carrers, no trenca la canya que s’esberla, no apaga la flama del
ble que vacil·la, porta el dret amb fermesa, sense defallir, sense vacil·lar, fins
haver-lo implantat a la terra, fins que les illes esperin les seves decisions.
Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, et prenc per la mà, t’he configurat
i et destino a ser aliança del poble, llum de les nacions, per tornar la vista als
ulls que han quedat cecs, per treure de la presó els encadenats i alliberar
del calabós els qui viuen a la fosca».
O bé: Isaïes, 40, 1-5.9-11.

Segona Lectura
Lectura dels Fets dels Apòstols, 10, 34-38
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de veritat que
Déu no fa diferències a favor d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell
i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que sigui. Ell va adreçar la seva paraula al
poble d’Israel, anunciant-li la nova feliç: la pau per Jesucrist, que és Senyor
de tots.
Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país del jueus, començant per Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar
ungint-lo amb l’Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé
i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè
Déu era amb ell».

Tot el temps d’Advent vam ser cridats a
viure en l’expectació per acollir la vinguda del Senyor, i ara, en la conclusió de
les festes del Nadal, amb les celebracions de l’Epifania, no podem pas abandonar aquesta actitud d’expectació. En
l’evangeli de sant Lluc, en la festa del
baptisme del Senyor, la gentada expectant s’acosta a Joan preguntant-se si
és el Messies; però ell assenyala el qui
«batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc».
En aquest ambient de tensa espera,
Jesús es presenta a fer-se batejar per
Joan, com un més enmig del poble.
Home entre els homes, submergint-se
en les aigües juntament amb la humanitat pecadora. Però cal que obrim els
ulls i les orelles a una realitat més profunda. Qui és aquest que veurem ensenyar amb autoritat i alliberar amb força
els oprimits pel mal? És aquell sobre
qui irromp l’Esperit Sant i des del cel és
proclamat Fill estimat.
Nosaltres hem estat batejats en nom
de la Trinitat, i aquest baptisme ens ha
unit a Crist mort i ressuscitat. La seva
condició de Fill i la seva missió sota
l’impuls de l’Esperit són ara també les
nostres.
Joan Naspleda

SALM 103

O bé: Tt, 2, 11-14.3, 4-7.
R. Que el Senyor beneeixi el seu poble
amb el do de la pau.

L’Evangeli
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc, 3, 16.21-22
En aquell temps, la gent que vivia en l’expectació sospitava si Joan no fos
potser el Messies. Ell respongué dient a tothom: «Jo us batejo només amb
aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no soc digne
ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc».
Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou batejat. Mentre
pregava, s’obrí el cel i baixà cap a ell l’Esperit Sant en figura corporal com
un colom, i una veu digué des del cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat, en
tu m’he complagut».
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Doneu al Senyor fills de Déu,
doneu al Senyor glòria i honor,
honoreu el Senyor, honoreu el seu
nom,
adoreu el Senyor, s’apareix la seva
santedat.
La veu del Senyor es fa sentir sobre les
aigües,
ve el Senyor sobre les aigües
torrencials.
La veu del Senyor és potent,
la veu del Senyor és majestuosa.
El Déu majestuós fa esclatar la
tempesta
i al seu palau tot canta. Glòria!
El Senyor té el soli en les aigües
diluvials,
hi seu el Senyor, rei per sempre.

El Joc de l’Oca sinodal
El papa Francesc ha posat en marxa un gran procés sinodal dins l’Església.
Per què haurien de quedar-ne exclosos els infants? Per què no permetre
que també ells comparteixin i s’expressin sobre aquest tema?
És per aquest motiu que un equip de la Diòcesi de Palència ha elaborat
un material inspirat en el conegut Joc de l’Oca com a recurs de treball
per facilitar que els infants expressin la seva vivència d’Església. L’objectiu és recollir com veuen ells l’Església i quins aspectes expressen que
caldria canviar o millorar.
Les preguntes són orientatives, i es poden ampliar amb d’altres que poden ajudar al diàleg amb ells. Estan organitzades en cinc blocs (escoltar,
celebrar, participar, dialogar, discernir). Tots els infants han de respondre
almenys dues preguntes de cada bloc. I quan ho hagin fet se’ls donarà
una peça del trencaclosques que hi ha en l’annex en aquest material. Han
d’aconseguir cinc peces que corresponen als cinc blocs. El trencaclosques
és el logotip del Sínode.
En acabar el joc, es pot explicar el significat (que apareix a la portada del
material) i demanar-los que es dibuixin amb el grup de persones / església, en el lloc que vulguin ocupar.
Trobareu aquest material i altres recursos per descarregar a la pàgina
web diocesana sobre el Sínode: www.bisbatgirona.cat/sinode

Santa Coloma homenatja el cardenal Jubany en els 25
anys de la seva mort
Ajuntament de Santa Coloma de Farners

El diumenge 26 de desembre, l’organista de
la catedral de Perpinyà, Pierre Vidal, va oferir un concert d’orgue a l’església parroquial
de Santa Coloma de Farners amb motiu del
25è aniversari de la mort del cardenal Narcís
Jubany i Arnau (Santa Coloma, 12 d’agost
de 1913 - Barcelona, 26 de desembre de
1996), qui va ser també Bisbe de Girona. El
repertori va comptar amb obres de Albinoni,
Balbastre, Bonet, Mozart, Viola i Vivaldi.
Durant l’acte, es va mostrar un quadre que el pintor colomenc Josep
Beulas va fer amb la figura de Jubany i que ha estat cedit a l’Ajuntament
per part de la parròquia.

MIRADOR
55a Jornada Mundial
de la Pau
L’1 de gener passat es va celebrar la
55a Jornada Mundial de la Pau. Us
oferim uns fragments seleccionats del
missatge del papa Francesc, enguany
sota el lema «Diàleg entre generacions, educació i treball: instruments
per construir una pau duradora».
• «A cada època, la pau és tant un do
que ve del cel com el fruit d’un compromís compartit. Hi ha, en efecte,
una “arquitectura” de la pau, en què
intervenen les diverses institucions
de la societat, i hi ha una “artesania”
de la pau que ens involucra a tots.
Tothom pot col·laborar en la construcció d’un món més pacífic: partint
del propi cor i de les relacions en la
família, en la societat i amb el medi
ambient, fins a les relacions entre els
pobles i entre els Estats».
• «Tot diàleg sincer, encara que no
estigui exempt d’una dialèctica justa
i positiva, requereix sempre una confiança bàsica entre els interlocutors.
Hem de recuperar aquesta confiança
mútua. L’actual crisi sanitària ha augmentat en tots la sensació de solitud
i el replegament sobre un mateix.
La solitud de les persones grans va
acompanyada en els joves d’un sentiment d’impotència i de la falta d’una
idea comuna de futur. Aquesta crisi
és certament dolorosa. Però també
pot fer emergir el millor de les persones. De fet, durant la pandèmia hem
vist generosos exemples de compassió, col·laboració i solidaritat arreu del
món».
• «El treball, en efecte, és la base
sobre la qual es construeixen en tota
comunitat la justícia i la solidaritat.
Per això, “no ha de buscar-se que el
progrés tecnològic reemplaci cada
vegada més el treball humà, amb la
qual cosa la humanitat es faria mal
a ella mateixa. El treball és una necessitat, part del sentit de la vida en
aquesta terra, camí de maduració, de
desenvolupament humà i de realització personal”. Hem d’unir les idees i
els esforços per crear les condicions i
inventar solucions, per tal que tot ésser humà en edat de treballar tingui
l’oportunitat de contribuir amb el seu
propi treball a la vida de la família i de
la societat».

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.

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

santoral i lectures
Diumenge del Baptisme del Senyor, 9 de
gener de 2022. St. Eulogi de Còrdova (+
859), prevere i màrtir. St. Julià i Sta. Basilissa (s. IV), matrimoni màrtir a Egipte que
conservaren la castedat i fundaren ordes
religiosos. Finalitza litúrgicament el temps
de Nadal. Lectures: Is 42, 1-4.6-7 / Sl 28 /
Ac 10, 34-38 / Lc 3, 15-16.21-22. (O be: Is
40, 1-5.9-11 / Sl 103 / Tt 2, 11-14; 3, 4-7 / Lc
3, 15-16.21-22).
Dilluns, 10. St. Gregori (+ 394), bisbe de
Nissa. St. Pere Urseol (+ 992), monjo a Sant
Miquel de Cuixà. St. Pau l’ermità (+ 341),
considerat el primer eremita cristià i el primer «barbut». Patró dels cistellers. Comença la Setmana dels Barbuts. Lectures: IS 1,
1-8 / Sl 115 / Mc 1, 14-20.
Dimarts, 11. St. Higini (+ 140) Papa. Sta.
Anna Maria Janer (+ 1885), nascuda a Cervera (Segarra). Fundadora de les Germanes de
la Sagrada Família d’Urgell. Lectures: 1S 1,
9-20 / Sl 1S 2, 1.4-5.6-7.8abcd / Mc 1, 21-28.
Dimecres, 12. St. Arcadi (+ 304), màrtir. St.
Antoni Maria Pussi (+ 1892), prevere jesuïta.
Lectures: 1S 3, 1-10.19-20 / Sl 39 / Mc 1,
29-39.
Dijous, 13. St. Hilari (+ 367), bisbe de Poitiers i doctor de l’Església. Advocat contra
la picada de serps. St. Gumersind (+ 852),
prevere i màrtir. Sta. Iveta (+ 1228), assistenta de leprosos. Lectures: 1S 4, 1-11 / Sl
43 / Mc 1, 40-45.
Divendres, 14. St. Joan de Ribera (+ 1611),
arquebisbe de València. Sta. Macrina (s. IV),
pietosa. Àvia de sant Basili el Gran i de sant
Gregori de Nissa. Lectures: 1S 8, 4-7.10-22a
/ Sl 88 / Mc 2, 1-12.
Dissabte, 15. St. Bonet (+ 710), bisbe benedictí. St. Maur (s. VII). Monjo «barbut». Patró
dels calderers i advocat contra la ronquera.
Sta. Ita (+ 570), monja profètica i austera.
Lectures: 1S 9, 1-4.10b.17-19; 10, 1a / Sl 20
/ Mc 2, 13-17.
Litúrgia de les Hores. Diumenge, de la
festa. Te Deum. Dilluns, dimarts, dimecres i
divendres, de la fèria. Dijous, de la fèria o de
la memòria. Dissabte, pròpia del dissabte o
de la memòria.

APUNTS
Professió simple de fra Marc Vallès

Recepció de Nadal de la Cúria diocesana

El diumenge 12 de desembre, dins de la missa conventual dels
caputxins d’Arenys de Mar, i en presència de frares, familiars i
amics, fra Marc Vallès (Sant Andreu Salou, 1989) va fer els seus
primers vots com a frare caputxí.
Vallès va redescobrir la fe gràcies
als sopars Alpha, promoguts per la
delegació de joves de l’Arquebisbat de Barcelona i, després d’un
temps de discerniment i d’una
experiència d’evangelització als
Estats Units, va demanar l’ingrés
als caputxins. Un cop passats dos
anys de formació en el postulantat
i el noviciat, ara inicia la seva etapa com a frare de vots temporals.
Font: www.caputxins.cat.

Una «felicitació plena d’esperança». Aquest va ser
el desig per les festes de
Nadal del bisbe Francesc
al personal de les oficines
del Bisbat de Girona, en
un acte celebrat el dijous
23 de desembre a la seu
diocesana. El vicari general, Mn. Lluís Suñer, va fer-ne la introducció i va assenyalar
que «l’infant Jesús ens transmet el desig de la pau que hem
de transmetre als altres». Per la seva part, el bisbe va explicar
que «el naixement de Jesús es produeix en un moment històric
com el que vivim actualment, un moment difícil però també ple
d’esperança», alhora que va agrair l’esforç que duu a terme el
personal de la Cúria per mantenir al dia els serveis diocesans.

