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EVANGELI I VIDA

Una nova parròquia

M

olts petits grups de gent, en molts llocs petits, fent
moltes coses petites poden canviar el món». M’han
vingut a la memòria aquestes paraules en recordar
que avui tindrà lloc, a la barriada de Balàfia, la consagració del
nou temple parroquial.
Aquest nou espai sagrat ocuparà una superfície reduïda amb relació a l’extensió del barri. Amb tot, la parròquia de Sant Antoni
Ma. Claret, amb la seva comunitat fervent i activa, ha de ser ferment
d’una vida rica en convivència, en tracte amistós, en ajuda mútua,
en atenció i acolliment dels
més dèbils del barri, en anunci
de la Paraula de Déu i en la celebració dels Sagraments. Tothom s’hi hauria de sentir com
a casa seva: estimant-la, tenint
cura d’ella, preocupant-se per
les seves necessitats, col·laborant. La riquesa d’un temple
són els seus fidels actius i compromesos.
La parròquia de Balàfia, com
tota parròquia, ha de ser, sobretot, una comunitat que prega, que aprèn a pregar i ensenya a pregar. A més d’alimentar la fe amb la pregària, ha
de transmetre aquesta fe amb
una catequesi apropiada. I ha
de procurar que la vida dels
fidels giri al voltant de l’Eucaristia, que els impulsi cap a la caritat i el servei. Ajudi les famílies perquè els pares puguin complir la seva missió educativa.
Senti la necessitat de no viure tancada, preocupada només per la
seva vitalitat interna, sinó oberta al barri amb les seves necessitats i legítimes aspiracions. Tingui molt present que el seu futur
està en els joves i cerqui, mitjançant altres joves, fer-se present en
els ambients juvenils. Mantingui un gran esperit missioner, preocupant-se del creixement del Regne a tot arreu del món.

«

D

esitgem que la Parròquia de Sant Antoni Ma. Claret, del barri de Balàfia, esdevingui «lloc» de comunió dels creients,
i alhora, «signe i instrument» de la vocació de totes les persones a la comunió; en una paraula, que sigui la casa oberta a tothom i al servei de tothom, o, com preferiria anomenar-la el Papa
Beat Joan XXIII, ésser «la font del llogaret, on tothom acudeix per
apaivagar la seva set».
† Francesc Xavier
Bisbe de Lleida

Dimecres de Cendra
a la Catedral
l dia 1 de febrer, Dimecres de Cendra,
el bisbe de la diòcesi, Mons. Ciuraneta,
presidirà l’inici de la Quaresma a la Catedral de Lleida. A les 7 de la tarda tindrà
lloc l’exercici del Via Crucis, amb el Sant
Crist dels Portants de Sant Llorenç, i a dos
quarts de 8 la celebració de l’Eucaristia,
amb la benedicció i imposició de la Cendra.

E

La benedicció de la cendra
왘 Dimecres de Cendra, després de la lectura de l’Evangeli, es beneeix
la cendra i aquesta cendra beneïda s’imposa al cap dels presents en forma de creu. La cendra és el senyal de la conversió. Ens ha de recordar que
som pols i que ens convertirem en pols, tal com expressa l’antiga fórmula per a imposar la cendra.
Antigament les persones es purificaven amb cendra. Per això, la cendra
ens convida a viure conscientment la Quaresma com un temps de purificació interior. Tenim necessitat de purificar el que durant l’any se’ns ha esmunyit al cor i ens ha embrutat interiorment.
Al començament del temps quaresmal, sempre dirigeixo un curs sobre
la Quaresma. I l’introdueixo sempre amb una celebració eucarística en què
repar teixo la creu de cendra a les persones que par ticipen en el curs.
Sento que per a elles és important rebre un senyal visible a través dels
sentits que els recordi la seva naturalesa humana, que és mortal i torna
a la pols, i que els convidi a la conversió.
Quan pregunto als qui reben la creu de cendra de quina manera influeix
en la seva vida, amb prou feines ho poden explicar. Només diuen que els
ha commogut profundament. És clar, la cendra beneïda penetra en el seu
desig inconscient de començar de nou i cremar tot el que hi ha a dins
seu que els obstaculitza en la vida. I per a ells és un senyal que, a través
dels sentits, fa visible que volen retornar dels camins que no van enlloc,
que desitgen repensar-ho tot, veure les coses tal com són.
Anselm Grün
(Tu ets una benedicció. Ed. Claret)

PROPOSTES DEL P. LLUÍS ARMENGOL

Viure amb esperança
E

ls passats 3 i 4 de febrer el jesuïta P.
Lluís Armengol, molt conegut pels
lectors del «FULL DOMINICAL», donà
un cicle de tres conferències a la parròquia de Sant Ignasi de Lleida, organitzades per l’Escola Ignasiana d’Espiritualitat
(EIDES) i l’Escola de Pares del Col·legi Claver. La conferència del divendres
«SABEM VIURE AMB ESPERANÇA?»,
obligà a canviar la sala prevista inicialment, per a poder encabir els més de 250
assistents. Partint de la definició d’Esperança com «intuir que hi ha alguna cosa
millor i que val la pena esforçar-se per assolir-la», el conferenciant proposà cinc
coses, aparentment ben senzilles: 1) Saber assumir en pau la pròpia situació. 2)
Acceptar-ho amb bon humor. 3) Valorar i
saber gaudir allò que tenim (que és molt).
4) Saber oblidar algunes coses que ens poden fer mal. 5) Enterrar les nostres pors.
Al matí del dissabte el P. Armengol,
amb la senzillesa i amenitat que el caracteritzen, continuà amb el tema «QUIN ÉS
EL SECRET DELS MATRIMONIS QUE
DUREN?» Partí de la premissa que les parelles es casen amb el desig i l’esperança
que durarà. Calen, però, unes condicions
per a que duri i s’assoleixi la felicitat (que
és més que benestar): estimació, saber dialogar, ajudar a desenvolupar tots els àmbits de la persona, tenir i compartir un projecte de futur, estar atent a l’estat d’ànim
de l’altre i saber perdonar-se. Va cloure
amb l’afirmació que la base del matrimo-

Celebració de Noces d’Or a Juneda

ni és l’estimació autèntica, sempre creadora de vida i que fa créixer la persona estimada. El darrer tema fou «QUÈ APRENEN ELS FILLS A CASA?»: Els fills
aprenen el que ensenyen els pares. Més
que de les paraules, aprenen de les vivències i dels comportaments. Proposà que els
fills aprenguin dels pares actituds que es
resumeixen en 8 punts: 1) Autoestima. 2)
Autonomia. Després d’una primera etapa
directiva, els primers anys, arribar a una de
responsabilitzadora. 3) Visió esperançada
de la vida. 4) Capacitat per superar les
frustracions. 5) Saber gaudir del treball
ben fet. 6) Saber esperar, no aconseguint
sempre immediatament allò que demanen.
7) Mantenir una actitud dialogant. 8)
Com a creients, la fe. Una fe engrescadora i atractiva.
La propera activitat d’EIDES serà el
31 de març i 1 d’abril, amb les xerrades
que impartirà el jesuïta P. Rambla, amb el
títol de «SER CRISTIÀ, UNA MANERA D’ESTAR EN EL MÓN».
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DIUMENGE VIII DURANT L’ANY
Lectura de la profecia d’Osees (Os 2,16b.17b.21-22)
Això diu el Senyor: «La conduiré al desert i li parlaré amorosament. Allà em correspondrà com quan era jove, quan sortí del país
d’Egipte.
Et faré per sempre la meva esposa i seré per a tu un espòs bo, fidel, amorós, compassiu. Seré per a tu un espòs veritable, i tu coneixeràs el Senyor.»

Lectura de la profecía de Oseas (Os 2,16b.17b.21-22)
Así dice el Señor: «Yo me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón.
Y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que
la saqué de Egipto. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión, me casaré
contigo en fidelidad, y te penetrarás del Señor.»
Salmo responsorial (102)
R. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice, alma mía, al Señor, / y todo mi ser a su
santo nombre. / Bendice, alma mía, al Señor, / y
no olvides sus beneficios. R.
Él perdona todas tus culpas, / y cura todas las
enfermedades; / él rescata tu vida de la fosa / y
te colma de gracia y de ternura. R.
El Señor es compasivo y misericordioso, / lento
a la ira y rico en clemencia. / No nos trata como
merecen nuestros pecados / ni nos paga según
nuestras culpas. R.
Como dista el oriente del ocaso, / así aleja de
nosotros nuestros delitos. / Como un padre siente ternura por sus hijos, / siente el Señor ternura
por sus fieles. R.

Salm responsorial (102)
R. El Senyor és compassiu i benigne.
Beneeix el Senyor, ànima meva, / del fons del cor
beneeix el seu sant nom. / Beneeix el Senyor, ànima meva, / no t’oblidis dels seus favors. R.
Ell et perdona les culpes / i et guareix de tota
malaltia; / rescata de la mort la teva vida / i et
sacia d’amor entranyable. R.
El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al
càstig, ric en l’amor. / No ens castiga els pecats
com mereixeríem, / no ens paga com deuria les
nostres culpes. R.
Llença les nostres culpes lluny de nosaltres /
com l’Orient és lluny de l’Occident. / Com un
pare s’apiada dels fills, / el Senyor s’apiada dels
fidels. R.

Lectura de la segona carta de sant Pau als
Lectura de la segunda carta del apóstol san
cristians de Corint (2Co 3,1b-6)
Pablo a los Corintios (2Co 3,1b-6)
Germans: és que nosaltres necessitem presenHermanos: ¿Necesitamos presentaros o petar-vos una carta de recomanació, com fan alguns,
diros cartas de recomendación?
o necessitem que vosaltres ens recomaneu? La
Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuesnostra carta sou vosaltres mateixos: la portem estros corazones, conocida y leída para todos
crita en els nostres cors, i tothom la pot llegir i la
los hombres. Sois una carta de Cristo, redacpot reconèixer. Perquè vosaltres sou una carta de
tada por nuestro ministerio, escrita no con tinCrist que ha passat per les nostres mans: no ha esta, sino con el Espíritu de Dios vivo; no en tatat escrita amb tinta, sinó amb l’Esperit del Déu Jesucrist com a mestre universal. Mosaic de l’absis blas de piedra, sino en las tablas de carne del
viu, ni ha estat gravada en plaques de pedra, sinó de la basílica de Sant Cosme i Sant Damià, Roma corazón. Esta confianza con Dios la tenemos
en uns cors humans. Tenim aquesta seguretat perpor Cristo.
què confiem en Déu gràcies al Crist. No és que ens refiem de nosaltres maNo es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarteixos, com si fóssim capaços de fer res pel nostre compte: tot el que nosal- nos algo, como realización nuestra; nuestra capacidad nos viene de
tres podem fer ve de Déu: ell ens ha fet capaços d’estar al servei de la nova Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva:
aliança, una aliança que no depèn de la lletra escrita, sinó de l’obra de l’Es- no de código escrito, sino de espíritu; porque la ley escrita mata, el
perit. La lletra escrita condemna a la mort, mentre que l’Esperit dóna vida. Espíritu da vida.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc (Mc 2,18-22)
Un dia que els deixebles de Joan i els fariseus dejunaven, alguns anaren a trobar Jesús i li digueren: «Per què els teus deixebles no dejunen,
com ho fan els de Joan i els dels fariseus?» Jesús els contestà: «Estaria
bé que els convidats a un casament dejunessin mentre tenen amb ells
el nuvi?
No poden pas dejunar mentre el tenen amb ells. Ja vindrà el dia que
els serà pres, i llavors sí que dejunaran. Ningú no apedaça un vestit vell
amb roba que encara no ha estat rentada: el tros nou s’enduria part del
vell, i l’esquinç quedaria pitjor. Tampoc ningú no posa vi nou en bots
vells: el vi rebentaria els bots i es perdrien bots i vi. El vi nou s’ha de posar en bots nous».

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
쮿 Dilluns (litúrgia hores: 4a
setm.): 1Pe 1,3-9 / Sl 110 / Mc
10,17-27 쮿 dimarts: 1Pe 1,
10-16 / Sl 97 / Mc 10,28-31.
Comença el temps de Quaresma:
쮿 Dimecres: Jl 2,12-18 / Sl 50 /
2Co 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
쮿 dijous: Dt 30,15-20 / Sl 1 /
Lc 9,22-25 쮿 divendres: Is 58,
1-9a / Sl 50 / Mt 9,14-15 쮿 dissabte: Is 58,9b-14 / Sl 85 / Lc
5,27-32 쮿 diumenge vinent, I de
Quaresma (lit. hores: 1a setm.):
Gn 9,8-15 / Sl 24 / 1Pe 3,1822 / Mc 1,12-15.

Lectura del santo evangelio según san Marcos (Mc 2,18-22)
En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y
los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no?» Jesús les
contestó:
«¿Es que pueden ayunar los amigos del novio, mientras el novio está
con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio; aquel día sí que ayunarán. Nadie le
echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado; porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa
vino nuevo en odres viejos; porque revientan los odres, y se pierden
el vino y los odres; a vino nuevo, odres nuevos.»

COMENTARI

«El vi nou... en bots nous» (Mc 2,22)
• El text. Una altra escena de controvèrsia de Jesús amb els dirigents
del poble que manifesten actituds
d’oposició o disconformitat. Podem
considerar el relat sota dos nivells:
a) el dels adversaris, que es fixen en
detalls secundaris i circumstancials;
i b) el de Jesús, que aprofita la crítica per ressaltar algun aspecte principal del seu missatge.
• Comentari. El dejuni era el tercer exercici de religiositat, segons
la Llei jueva. Tenia un to de tristesa i de dolor. Els fariseus i mestres

de la Llei dejunaven dos cops a la
setmana.
Els deixebles de Jesús, en canvi,
no eren escrupolosos en qüestions de
dejunis. I pregunten Jesús, no tant per
saber, com per criticar: «Per què els
teus deixebles no dejunen?»
Marc aprofita per presentar-nos
una altra faceta de Jesús: l’identifica
amb el nuvi, amb l’espòs que celebra
el banquet de noces, símbol de la Nova Aliança.
Amb tot, no deixa d’anunciar la
Passió: «Ja vindrà el dia que els serà
pres». Caldrà harmonitzar el dejuni

dels necessaris sofriments amb el goig
cada dia renovat dels esposoris de la
Nova Aliança.
• Per a la vida: Jesús és el vestit
nou i el vi nou. No ha vingut a posar pedaços. No es tracta de millorar l’anterior sinó d’entrar en una
nova dimensió, en l’Aliança Nova,
la de l’Esperit. No hi haurà més
lleis sobre el dejuni ni el descans
del dissabte sinó sobre l’amor. El
que importa és estimar.
Ramon Sàrries Ribalta

26 de febrer de 2006

Pàgina 3

QUI ÉS JESÚS DE NATZARET

E N T R E V I S TA

L’Espòs de l’Aliança Nova

A

lguns deixebles de Joan i dels fariseus feien un dejuni, i alguns pregunten a Jesús: «Per què els deixebles de Joan i els deixebles dels fariseus dejunen,
mentre que els teus deixebles no dejunen?» (Mc 2,18).
La resposta de Jesús l’entenen els qui coneixen els costums populars: «Mentre l’espòs és amb ells, els convidats
a noces no poden dejunar». Equival a dir: Jo sóc l’espòs
de la Nova Aliança. En efecte, el banquet de noces podia
suscitar en els oients l’Aliança de Déu amb el poble, mentre que la novetat de l’Aliança venia subratllada per les
dues petites paràboles i sentències subsegüents: «Ningú
no cus un pedaç de roba nova a un vestit vell» i «Ningú no
posa vi nou en bots vells... A vi nou, bots nous».
Vet aquí la crisi que la teologia de Marc anota amb
gran perspicàcia ja des dels primers passos del seu
Evangeli. La pretensió de Jesús, consistent a fer present

en la història real dels homes pecadors el poder de Déu
i la llibertat del Messies per tal d’alliberar els dolents i
proscrits, no té lloc en la racionalitat estricta dels escribes dels fariseus a qui en nom de la Llei se’ls ha ensenyat que els pobres i desvalguts no mereixen la misericòrdia i el favor de Déu, i menys la misericòrdia
d’un que, en nom de Déu, s’atansa a alliberar-los, guarir-los i perdonar-los.
L’element conflictiu entre Jesús i els fariseus rau aquí
novament en la rotunditat amb què Jesús apareix, del
cantó de Déu i en el seu Nom, tot donant pas a una
Aliança nova en la qual ell és el centre i l’espòs. Encara
avui, en el segle XXI, nosaltres en som els participants.

L

En celebrar el dos-cents cinquantè aniversari del naixement del genial músic Wolfgang Amadeus Mozart, el Full
Dominical s’uneix joiós a la commemoració universal d’aquesta efemèride i també perquè Mozart fou un gran
compositor de música religiosa. Espigolant principalment en ben documentats treballs mozartians, ofereixo les
següents pinzellades sobre el nostre homenatjat.

Mozart: Salzburg, la família, el personatge (I)
o és gens fàcil resumir en poques
ratlles la vida i l’obra
ingent d’un compositor tan genial com Mozart, encara que només
va viure trenta-cinc
anys. Conscient d’aquesta dificultat i de la impossibilitat d’aportar-hi novetats, em limitaré a posar de relleu alguns detalls,
referents al lloc on va néixer, a la
seva família i a ell mateix. Salzburg
era una ciutat molt important i peculiar, com a cap d’una regió, dins
del Sacre Imperi Romà Germànic i
com a cap d’una diòcesi, ja que el
seu príncep era, a l’ensems, l’arquebisbe i centrava el poder polític i religiós. Com a príncep, era també
elector, això és, formava part del
cos dels Electors que elegien l’emperador del susdit Sacre Imperi Romà Germànic. I, com a arquebisbe,
tenia el títol de Primas Germaniæ.
No és estrany, doncs, que el papa i

l’emperador el tinguessin com l’arquebisbe més important de l’Imperi. Pel que fa a la música, mantenia una Capella que servia, tant a la
cort, com a l’església. Els Mozart,
pare i fill, en formaren part, d’aquesta Capella. Actualment Salzburg també dóna nom a uns Festivals de música, en què s’interpreta
principalment l’obra de Mozart.
La família. Els pares de Wolfgang, Leopold i Anna Maria Pertl,
es casaren el 1747. Es diu del matrimoni que eren molt pietosos i
d’una gran fe i que era una família molt ben unida. Tingueren set
fills, dels quals només sobrevisqueren Anna Maria (la quarta) i
Wolfgang (el setè). Leopold també
fou un gran músic, compositor i
intèrpret, i, en adonar-se de la precocitat i genialitat de la seva filla i
del seu fill, sobre tot la d’aquest,
posà tot l’interès a presentar-los,
podríem dir, en societat, a fi de
preparar-los un bon futur.

SANTORAL
26. c Diumenge VIII durant l’any. Sant
Nèstor, mr.; sant Alexandre, bisbe; sant
Porfiri († 421), bisbe de Gaza; santa Paula
Montal, vg., d’Arenys de Mar, fund. escolàpies (SchP).
27. Dilluns. Sant Gabriel de la Dolorosa (1838-1862), rel. passionista; beata
Francina-Aina Cirer, vg. paüla, de Sencelles (Mallorca); sant Baldomer († 660),
sotsdiaca de Lió; santa Honorina, vg.
28. Dimarts. Sant Rufí, mr.; sant Hilari, papa (sard, 461-468); sant Romà (s. V),
abat; sant Serapió, mr.
1. Dimecres de Cendra. Sant Rossend
(Salas 907 - Celanova 977), bisbe (be-

Gaudir de
la família

Josep M. Rovira Belloso
(Qui és Jesús de Natzaret, cap. 4, Edicions 62)

ANY MOZART
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nedictí); sant Lleó, mr.; sant Albí (s. VI),
bisbe (benedictí); santes Eudòcia i Antonina, mrs.
2. Dijous. Sant Lluci, bisbe; santa Genara, mr.; santa Àngela de la Creu, vg.,
fund., de Sevilla; santa Agnès de Praga o
de Bohèmia, rel. franciscana.
3. Divendres. Sant Medir, pagès mr.
barceloní; sant Ermenter (o Emeteri) i sant
Celdoni (o Celoni), soldats mrs. a Calahorra; santa Màrcia, vg. i mr.
4. Dissabte. Sant Casimir (1458-1484),
príncep polonès; sant Luci I, papa (romà,
253-254) i mr.; sants Nèstor, Eteri, Arcadi, Capitó, bisbes i mrs.

INTENCIONS DEL SANT PARE (març)
General: Perquè els joves, que estan a la recerca del sentit de la vida, siguin compresos, respectats i acompanyats amb paciència i amor.
Missionera: Perquè creixi a l’Església sencera aquella consciència missionera, comú
a tots, capaç de fomentar la col·laboració i l’intercanvi entre els agents missioners.

Les dues cares. Pintura de Jorge RojasGoldsack (Tècnica mixta sobre paper,
57 X 75 cm). Fa referència a l’òpera de
Mozart Mitrídates Rei del Pont, el destí
tràgic d’aquest rei. Aquesta òpera mostra la tensió existent entre la fidelitat en
la figura de Sifare i la traïció sota el rostre
de Farnace

Ell. Mozart: Nasqué el 27 de gener del 1756 i fou batejat, el dia següent, a la Catedral de Salzburg,
amb els noms de: Johannes Chrysostomus Wolfgang Theofilus Mozart. Quan fou confirmat, li afegiren
el nom de Sigismundus, probablement en consideració a l’aleshores
arquebisbe Siegmund Christoph,
comte Von Schrattenbach, qui l’apadrinà.
Pel que fa al nom Amadeus,
hom interpreta que és la traducció llatina del grec Theophilus.
Va viatjar amb el seu pare per
tot Europa i va anar a estudiar a
París, acompanyat per la seva mare, la qual hi morí i, quan va creure que ja tenia l’estabilitat econòmica suficient per casar-se, ho va
fer amb Constanze Weber, el dia 4
d’agost de l’any 1782, a la Catedral de Sant Esteve, de Viena. D’aquest matrimoni nasqueren sis fills,
dels quals només sobrevisqueren:
Carl Thomas (el segon) i Franz Xaver Wolfgang (el sisè). Morí, el dia
5 de desembre de 1791.
J. Pavia i Simó

es delegacions de Pastoral Familiar de les diòcesis de Catalunya
organitzen conjuntament, del 24 al
30 d’abril, la Setmana de la Família.
Sota el lema «Viure en família encomana la fe», i per preparar la Trobada de les Famílies amb el Papa
Benet XVI a València, el mes de
juliol, durant aquesta setmana estan
previstos actes i activitats de formació i reflexió sobre la família. L’acte
central serà l’eucaristia que presidirà l’arquebisbe Lluís Martínez
Sistach el dissabte 29 d’abril (19 h),
a l’església de la Sagrada Família de
Barcelona. Mn. Manuel Claret, delegat diocesà de Pastoral Familiar
de l’Arxidiòcesi de Barcelona, recorda que al web de la Delegació
(www.arconet.es/familia) es pot trobar material i iniciatives diverses:
què cal per casar-se en l’Església,
serveis d’orientació familiar, pastorals, cursos de formació o documents
que ajuden a la reflexió.
Gaudeix d’una bona salut la família?
La família sempre és important,
malgrat que actualment es presenta
com si tingués certa debilitat. Avui
es presenten, a través de diverses
instàncies i mitjans de comunicació,
alternatives a la família, que posen
en qüestió la unitat, la convivència,
l’amor, la fidelitat..., que fan que els
joves la mirin com un ideal, però
amb por d’equivocar-se. Hi ha por al
compromís, a la institucionalització.
Què té de bo el model de família
cristià?
El matrimoni cristià es fonamenta
en l’amor natural, però té alhora la
seva riquesa específica: dues persones que es donen i es reben amb l’Amor de Jesús i, per tant, la seva vida
és un progressar en aquest amor evangèlic; volen ser testimoni d’un projecte d’amor per a la comunitat humana i cristiana.
Què es proposa durant la Setmana de la Família?
Reprendre una pastoral familiar a
les parròquies, donar una oportunitat als matrimonis perquè reflexionin sobre la grandesa del seu estat,
de la joia i de la felicitat que sempre
han d’aconseguir a partir de l’amor
i de la força que prové de la fe cristiana. Fomentar el naixement i el
creixement, a la vegada, de grups
d’espiritualitat i de reflexió cristiana.
En definitiva, que tothom s’adoni
que l’Església vetlla per la família i
l’acompanya. Voldríem potenciar la
pastoral a favor dels joves que es
preparen al matrimoni.
Òscar Bardají i Martín
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AGENDA
Dedicació de la nova parròquia de
Sant Antoni Ma. Claret.—Diumenge
26 de febrer, a les 5 de la tarda, el Sr.
Bisbe presidirà la Dedicació i Inauguració de la nova parròquia de Sant
Antoni Ma. Claret, dels pares claretians, al barri de Balàfia de Lleida.
Hora de Pregària de la UNER.—Diumenge dia 26, a les 6 de la tarda, a la
capella del Santíssim de la Catedral de
Lleida, Hora de Pregària amb exposició
del Santíssim Sacrament, organitzada
per la Unió Eucarística Reparadora.
VI Curs d’Ajuda a la Família.—Dilluns 27 de febrer, a les 8 de la tarda, a
la Delegació Diocesana de la Família
(c/ Canonge Brugulat, 13), nova sessió
del VI Curs d’Ajuda a la Família, a càrrec d’Elena Olomí: «l’amor i la unitat
profunda entre la parella».
Celebració de la Cendra de la Pastoral Universitària.—Dia 1 de març,
a les 9.15 h de la nit, al santuari-parròquia de Santa Teresina dels pares
carmelites, Celebració del Dimecres
de Cendra de la Pastoral Universitària.
Presidirà Mn. Xavier Navarro.
Dia Universal de la UNER.—Divendres 3 de març, a la parròquia de Sant
Pere, inici del Dia Universal de la Unió
Eucarística Reparadora (UNER): A
les 6.30 h, Hora Santa, dirigida per
Ma. Pilar Heredia, Missionera Eucarística de Natzaret. A les 7.30 h, Eucaristia. Dissabte 4, a les 12 h, Acte
Eucarístic a la capella del Cor de Maria. A les 5 de la tarda, al Casal d’Acció
Catòlica, projecció de «La Pasión de
Cristo», de Gibson i comentaris a càrrec
de Mn. Daniel Turmo. Cloenda amb
l’Eucaristia presidida pel Sr. Bisbe.
Divendres de la Divina Misericòrdia.—Dia 3 de març, a la parròquia de
la Mare de Déu del Pilar de Lleida,
celebració del Divendres de la Divina
Misericòrdia. De 6 a 7 de la tarda: Exposició del Santíssim i Rés de la Coroneta. A les 7, Eucaristia i veneració
de la relíquia de Santa Faustina.
Vigília de l’Adoració Nocturna.—Dissabte 4 març, a l’església de Sant Llorenç, Vigília de l’Adoració Nocturna.
S’iniciarà a les 10 de la nit amb el Rosari
i Vespres. A les 12, Exposició del Santíssim Sagrament fins a les 3 del matí.
Curset De la Delegació de la Família a Juneda.—Els dies 4 i 5 de març,
al Casal Parroquial de Juneda, curset
«Convivència de Diàlegs Prematrimonials», organitzat pel CPM i la Delegació de la Família. Informació i inscripcions a la Delegació (c/ Canonge
Brugulat, 11) o al tel. 973 26 38 24.

VIDA DIOCESANA
L’Acadèmia Mariana serà inaugurada
l’1 d’octubre

La Delegació Diocesana de la Família
organitza una trobada de matrimonis joves
Tingué lloc el 27 de gener, a la seu de la Delegació Diocesana de la Família, amb l’assistència de 19 parelles que
havien realitzat el curset de preparació al matrimoni en
aquets darrer any. S’inicià amb una xerrada del Consiliari
de la Delegació, Mn. Jordi Pardell, amb el tema «Déu és
l’amor, i vosaltres us estimeu»; tot seguit es feu un trobada amb els matrimonis que els havien acompanyat en el
curset, per acabar amb un pica-pica: Nou dels matrimonis
van manifestar el seu desig de formar un grup, en un camí
de formació i de creixement humà i en la fe.

El bisbe de Lleida, Mons. Ciuraneta, i el Delegat general
de ”la Caixa” Joan Ramon Fuertes, van signar el 9 de febrer
un conveni de col·laboració, pel qual l’entitat d’estalvis
col·laborarà amb la restauració de l’Acadèmia Mariana i Casa d’Espiritualitat de Lleida amb 42.000 E (7 milions de pessetes). Mons. Ciuraneta ha manifestat el seu agraïment a
l’entitat per aquest ajut econòmic i pel fet d’haver-se sumat
així a altres entitats i institucions lleidatanes, per tal de
col·laborar en les obres de restauració que des de fa tres anys
s’estan efectuant a la seu d’aquesta institució cultural i mariana, seu de la Patrona de la ciutat de Lleida, la Verge Blanca de l’Acadèmia. El bisbe de Lleida, Mons. Ciuraneta,
aprofità l’acte protocolari que tingué lloc en el Palau Episcopal, per anunciar que l’Acadèmia Mariana ja restaurada i
la nova Casa d’Espiritualitat, podrien ser inaugurades el proper 1 d’octubre, coincidint amb la celebració del Certamen
Marià i la festa de la Verge Blanca, el 2 d’octubre.

Confirmacions a Sant Jaume i Sant Agustí

Visita de la Superiora General
de les Carmelites Teresianes
El diumenge dia 26 de febrer, a les 12 del migdia, el bisbe de la diòcesi, Mons. Ciuraneta, celebrarà l’Eucaristia a
l’església de l’Assumpció de la Mare de Déu de Castelldans, on confirmarà a un grup de joves d’aquesta població.
Avui us oferim les fotografies amb els dos grups de joves
de les darreres confirmacions celebrades pel Sr. Bisbe a les
parròquies de Sant Ignasi i de Sant Jaume de Lleida.

Trobada de joves cristians i concert del P. Jony
El 10 de febrer el Sr. Bisbe va rebre en el Palau Episcopal a la Germana Ma. Luisa Ortega Sánchez, Superiora General de les Carmelites Missioneres Teresianes, acompanyada per la Consellera General, la Germana Estrella
Paredes Fernández, totes dues de Palència. Les Carmelites
Missioneres Teresianes van ser fundades pel beat P. Francesc Palau i Quer. A la nostra Diòcesi tenen el col·legi Pare Palau a Aitona, poble on nasqué el fundador i on es conserva la seva casa natal i la cova on es retirava a pregar.
Actualment la comunitat està formada per set religioses.

Dissabte 4 de març, a partir de les 5.30 h
de la tarda, al col·legi del Carme de la Bordeta tindrà lloc la Trobada de Joves Cristians del Bisbat de Lleida, organitzada per
la Delegació de Pastoral de Joventut, sota el
lema: «POSAT.TN.MARXA» i dedicada
a la música que parli de Déu. Es clourà a
les 10 de la nit, al pavelló de la Bordeta,
amb un concert del P. Jony i la presentació
del seu CD «Provocant la Pau».

HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES

Centenars de fidels omplen la Catedral en el Rosari de Torxes i Eucaristia

E

n la tarda del diumenge 12 de febrer, l’endemà de la festa de la Mare de Déu de Lourdes,
la Catedral de Lleida s’omplí de llum i cants marians, en el ja tradicional Rosari de Torxes i Eucaristia commemorativa de la festa i organitzat
per l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes,
amb la participació de la Frater.
Centenars de fidels van omplir el primer temple de la Diòcesi, i amb les seves torxes enceses
van acompanyar per les naus catedralícies la imatge de la Verge de Lourdes, que era portada per voluntàries hospitalàries, resant el Rosari i cantant el
popular Avé de Lourdes.
Finalitzat el Rosari i abans d’iniciar-se la celebració de l’Eucaristia, la delegada de Pastoral de
la Salut, la Dra. Montserrat Esquerda, va parlar
als fidels de la XIV Jornada Mundial del Malalt,
que se celebrà arreu l’11 de febrer i amb ella l’inici de la Campanya del Malalt que tindrà la seva cloenda, com és costum, el cinquè diumenge

de Pasqua, el 14 de maig, sota el lema: «...i va
caminar amb ells». Tot seguit, el bisbe de la diòcesi, Mons. Ciuraneta, presidí l’Eucaristia concelebrada pels consiliaris de l’Hospitalitat Mn.
Ramon Galceran i Mn. Àngel Escales i altres
quinze preveres, actuant en els seus ministeris
tres diaques i els seminaristes diocesans.

El Sr. Bisbe centrà la seva homilia en el missatge d’amor i esperança de l’Evangeli, que cal
concretar principalment en els nostres malalts.
Mons. Ciuraneta convidà als fidels, i molt especialment als membres de l’Hospitalitat, a ser prop
dels malalts i assistir-los en totes les seves necessitats, també en la seva atenció espiritual.
Finalitzada la celebració, el recentment nomenat
president de l’Hospitalitat, l’arquitecte Ramon Ma.
Reig, agraí als fidels la seva participació al Rosari
de Torxes i Eucaristia, anunciant tot seguit les dates del XXI Pelegrinatge Diocesà a Lourdes, pels
dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol.
El dia 11 febrer, festa de la Mare de Déu de Lourdes, l’Hospitalitat va organitzar un autocar amb mig
centenar de pelegrins, encapçalats per la junta directiva, per tal d’assistir als actes religiosos celebrats
al santuari de França i a la trobada anyal de totes les
Hospitalitats. El lema pastoral de Lourdes per l’any
2006 és: «Estigueu a punt, amb els llums encesos».
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