
 

Dimarts celebrem la Diada Nacional. A Ca-
talunya vivim una situació complexa que 
comporta sofriment i, alhora, esperança.
El manament de l’amor als altres com a 
exigència evangèlica també inclou l’amor 
al propi país i a la seva gent, i compartir els 

seus goigs, sofriments i esperances.
Els cristians, com recomana sant Pau, ens hem d’interes-
sar per tot allò que és respectable, just, amable... per tot 
allò que és virtuós i digne d’elogi. Com a ciutadans, ens 
preocupem sempre pel present i pel futur de Catalunya, 
però més en diades assenyalades, com ho és la Diada 
Nacional.
Vivim sentiments de dolor i preocupació pels qui estan 
privats de llibertat a la presó amb unes acusacions que 
gran part de la ciutadania rebutja; també pels qui s’han 
vist forçats, d’una manera o altra, a l’exili. No podem obli-
dar el sofriment i l’angoixa d’ells mateixos i de les seves 
famílies.
Com a cristians, sempre ens cal ser molt a prop de les 
persones que sofreixen, i per això en aquesta diada ens 
hem de sentir propers a totes elles, no per opcions polí-
tiques, sinó per exigències de la nostra fe i de les obres 
de misericòrdia.

Tanmateix, també 
ens ha de preocu-
par la tensió que 
es viu, en algunes 
situacions, entre 
grups de diverses 
opcions polítiques 
amb relació a Espa-
nya. Aquesta ten-
sió provoca enfron-

taments que dificulten la convivència.
Siguem conscients que ningú no és propietari del país, i 
que el país no acull una sola cultura ni admet una sola ma-
nera d’estimar-lo. És prioritari esforçar-se per cercar el bé 
comú per sobre de la pròpia manera de pensar el present o 
el futur, i per sobre de qualsevol estratègia. Concretament, 
ens cal ser respectuosos, justos, amables envers les per-
sones i grups que tenen diferents opcions en relació amb 
el present i el futur de Catalunya. Per això cal sempre el 
discerniment i un comportament pacificador i cívic.

L’amor al propi país i la recerca de la seva millora en totes 
les dimensions no ha de convertir-se en una actitud ego-
ista i tancada. Al contrari, cal que aquesta actitud promo-
gui la convicció que també som ciutadans del món, amb 
voluntat de cercar la millor manera de conviure amb els 
diversos pobles d’Espanya i d’arreu.
Tractem bé tota persona: les persones més properes i les 
més allunyades de nosaltres a causa de les seves posi-
cions, tarannàs... i tant en les relacions d’àmbit familiar i 
veïnal com polític. No hem respondre a les desqualifica-
cions amb més desqualificacions, sinó valorar la pluralitat 
mantenint el respecte mutu. És fonamental preservar la 
convivència atenent a la diferència com a necessari patri-
moni col·lectiu. No esquincem llaços. Al contrari: en po-
sitiu, construïm ponts de «comunió», exigència especial 
per a nosaltres, cristians.
L’amor a Catalunya es manifesta per a nosaltres en diver-
ses accions, però també en la pregària. Cadascú ha d’ac-
tuar segons les seves conviccions i participar en els actes 
que consideri més adients, amb la condició que siguin 
pacífics i respectin els drets de les persones.
I també cal pregar per Catalunya. La pregària no significa 
magnificar cap opció, sinó confiar a Déu els fets i situaci-
ons que es viuen i estar atents a la seva Paraula. La pre-
gària és, sobretot, una actitud en el moment d’afrontar les 
alegries, les penes i les preocupacions. I, des d’aquesta 
experiència, ens ajudarà a viure cada moment de la nostra 
vida, d’il·luminar-la i confortar-la.
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«Com a cristians, sempre 
ens cal ser molt a prop 

de les persones que 
sofreixen»

Imatge d’un petit altar improvisat en plena natura.



SALM  145

R. Lloa el Senyor, ànima meva.
 
El Senyor, que es manté fidel per 

sempre,
fa justícia als oprimits,
dona pa als que tenen fam.
El Senyor deslliura els presos.
  
El Senyor dona la vista als cecs,
el Senyor redreça els vençuts.
el Senyor estima els justos,
el Senyor guarda els forasters.
 
Manté les vídues i els orfes,
i capgira els camins injustos.
El Senyor regna per sempre,
és el teu Déu, Sió, per tots els segles

PARAULA DE DÉU
LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE VINT-I-TRES DE DURANT 
L’ANY

GUSPIRES 
D’EVANGELI

Primera Lectura

Lectura del llibre d’Isaïes 35, 4-7a

Digueu als cors alarmats: «Sigueu valents, no tingueu por. Aquí teniu 
el vostre Déu que ve per fer justícia; la paga de Déu és aquí, és ell 
mateix qui us va a salvar». Llavors es desclouran els ulls dels cecs i 
les orelles dels sords s’obriran; llavors el coix saltarà com un cérvol 
i la llengua del mut cridarà de goig, perquè l’aigua ha brollat a l’este-
pa, han nascut torrents en el desert, les terres xardoroses ara són 
estanys, el país de la set és ple de fonts d’aigua.

Segona Lectura

Lectura de la carta de sant Jaume 2, 1-5

Germans meus, vosaltres que creieu en Jesucrist, el nostre Senyor 
gloriós, no heu de comprometre la vostra fe amb diferències entre 
persones. Suposem que, mentre esteu reunits, entra un home ben 
vestit i amb un anell d’or, i entra també un pobre mal vestit. Si us 
fixàveu primer en el que va ben vestit i li dieu: «Seieu aquí, que 
estareu millor», però al pobre li dieu: «Tu queda’t dret o seu aquí, 
als meus peus», no faríeu diferències entre vosaltres? No seríeu 
homes que jutgen amb criteris dolents? Escolteu, germans meus 
estimats: no sabeu que Déu ha escollit els pobres d’aquest món 
per fer-los rics en la fe i hereus del Regne que ell ha promès als qui 
l’estimen?

L’EVANGELI

Lectura de l’evangeli segons sant Marc 7, 31-37

En aquell temps, Jesús tornà al territori de Tir pel camí de Sidó, i 
se n’anà cap al llac de Galilea, passant pel territori de la Decàpolis. 
Li portaren un sord que a penes sabia parlar, i li demanaren que li 
imposés les mans. Jesús se l’endugué tot sol, lluny de la gent, li 
posà els dits a les orelles, escopí i li tocà la llengua, aixecà els ulls 
al cel, sospirà i digué: «Éfata», que vol dir «obre’t». A l’instant se li 
obriren les orelles, la llengua se li deslligà i parlava perfectament. 
Jesús els prohibí que ho diguessin a ningú, però com més els 
ho prohibia, més ho explicaven a tothom, i no se’n sabien avenir. 
Deien: «Tot ho ha fet bé: fa que els sords hi sentin i que els muts 
parlin».

Escoltar i parlar 

Podem viure tancats en les nostres 
certeses o incerteses. Ens costa es-
coltar amb atenció i amb interès el 
que ens pugui venir dels que no pen-
sen com nosaltres. Ens podem fer 
el sord a sol·licituds, a necessitats, 
a clams, que podrien pertorbar els 
nostres posicionaments i les nos-
tres situacions.
La persona o el grup tancat, reple-
gat sobre si mateix, pels motius que 
siguin, s’empobreix des del punt de 
vista cultural, social i espiritual. 
«Obre’t». Ens escoltarem i ens par-
larem els uns als altres, entaulant 
diàleg. Se’n seguirà una comprensió 
pregonament mútua. No et tanquis 
al pobre que et necessita. No et tan-
quis en el teu benestar, ni en el teu 
petit món. De cor a cor, obrim-nos a 
la Paraula de Déu, que obre a pistes 
d’avançada i a horitzons nous.

Pere Domènech i Feixas
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MIRADORUna setmana a Cesena
L’experiència de dues joves de la Diòcesi en un 
intercanvi a Itàlia

Durant la segona quinzena de juliol, 
un grup de joves del Bisbat de Giro-
na hem estat a Cesena, una bonica 
ciutat d’Itàlia. Vam arribar-hi dilluns i 
hi van trobar una molt bona rebuda, 
ja que amb els joves d’aquesta diò-
cesi tenim una amistat molt profun-
da nascuda a la JMJ del 2011, quan 
ells van venir a Girona els dies pre-
vis de la Jornada Mundial. 

Durant tota la setmana hem estat fent diverses activitats, hem visitat esglé-
sies, catedrals i museus. Una de les visites que més ens van agradar va ser 
el camí fins a l’ermita de Corzano, un lloc de muntanya on hi havia molt bo-
nes vistes, tot i que va ser cansat.
Encara que l’acte va ser més 
protocol·lari, ens vam sentir molt 
ben rebuts pel bisbe Douglas, que 
ens va obrir les portes de casa seva 
i ens va convidar a berenar amb ell 
tot parlant-nos de la Diòcesi de Ce-
sena i de la seva experiència com a 
bisbe a Itàlia.
Altres activitats que també hem fet 
va ser una visita a un casal d’estiu 
de joves de la parròquia de Bagnarola. Allà vam conèixer la seva manera de 
fer i ens van convidar a jugar i a passar una jornada amb ells. Els monitors 
del casal ens van convidar a la festa final de l’últim dia, i allà van celebrar 
una bonica Eucaristia, un sopar i una vetllada. Amb aquestes activitats que 
vam fer juntament amb el casal d’estiu ens vam sentir molt acollits com uns 

més de la seva comunitat.
Un altre dia també vam anar a visi-
tar Càritas, on ens van explicar el 
funcionament i els diversos serveis 
que ofereixen a la gent, i vam poder 
col·laborar amb el menjador social 
que gestionen.
Amb totes les diverses activitats i vi-
sites que hem fet als llocs que per-
tanyen a la diòcesi hem pogut expe-
rimentar una manera diferent de fer 

les coses i de viure la fe, i sobretot ens hem sentit tractats com a casa nostra.
També hem après moltes coses i hem augmentat una mica la nostra fe. Hem 
pogut experimentar la catolicitat de l’Església i la fraternitat. Hem descobert 
racons ben bonics de Cesena i hem 
conegut molt bona gent.
Creiem que aquesta setmana ha es-
tat una oportunitat per fer més pinya 
i per obrir-nos a conèixer gent nova 
i d’altres llocs. Hem gaudit molt 
d’aquesta setmana i ens sentim 
molt agraïts pel tracte que ens han 
donat. Sobretot volem donar les grà-
cies a Tiberio Megnelli i a Don Mar-
cello, el delegat de Joventut, que 
han estat durant aquesta setmana uns veritables germans per a tots nosaltres.
Els hem convidat l’any que ve a la nostra diòcesi per tornar-los la seva hos-
pitalitat i per estrènyer, encara més, llaços de fe i fraternitat.

Marta Carrilero / Aina Boadas
15 anys

El davantal
En un anunci que vaig trobar deia: 
«Quan cuines et taques? T’esquitxes? 
Doncs et fa falta un davantal!». Ens 
posem el davantal a la cuina i en altres 
moments. Ens el posem per prote-
gir-nos. De què ens resguardem? Per 
què ens cal un davantal? 
Segons el diccionari de la llengua cata-
lana, el davantal és una peça de drap 
o de cuir que serveix per resguardar el 
davant del vestit.
Les persones que ens dediquem a 
tenir cura d’altres necessitem cui-
dar-nos. Està de moda el tema de 
cuidar el cuidador perquè si no tenim 
cura de nosaltres mateixos no po-
drem cuidar els altres. Per això ens 
cal un davantal que no és de drap o 
de cuir o de qualsevol altre material. 
És un davantal molt especial perquè 
ha de ser suficientment gruixut per 
no deixar passar les paraules, ges-

tos, etc., que, per causa de la malal-
tia, ens poden ferir, i ha de ser alhora 
suficientment fi per deixar passar i 
deixar-nos tocar per la vida, l’experi-
ència, les emocions i sentiments de 
les persones que cuidem. Utilitzar 
aquest davantal és un art que no por-
ta llibret d’instruccions, ni el trobem 
a les botigues o al mercat. Si en fem 
mal ús ens serveix per allunyar-nos, 
per construir un mur que separa; però 
si el fem servir bé ens apropa a la rea-
litat de l’altre i ens fa capaços d’agafar 
la distància necessària per cuidar-lo. 
És un davantal que anem construint a 
base de paciència, acollida, tendresa, 
acceptació incondicional de l’altre i 
de la seva situació i, sobretot, de molt 
d’amor. Tot un repte. Però tenim un 
bon mestre: Jesús. 

«Si no tenim cura de 
nosaltres mateixos 

no podrem cuidar els 
altres»

Cristina Masferrer
Religiosa de Sant Josep de 
Girona



AGENDA SANToRAL I LECTURES

APUNTS

Diumenge vint-i-tres de durant 
l’any, 9 de setembre de 2018. St. 
Pere Claver, jesuïta i missioner (+ 
1654). Mare de Déu del Claustre. 
Mare de Déu d’Arantzazu (Arantxa). 
Lectures: Is 35, 4-7a / Sl 145 / Jm 2, 
1-5 / Mc 7, 31-37.
Dilluns, 10. St. Salvi, bisbe d’Albí (+ 
584). Sta. Pulquèria, emperatriu, de-
fensora de la fe (+ 453). Lectures: 
1C 5, 1-8 / Sl 5 / Lc 6, 6-11.
Dimarts, 11. Beat Bonaventura el 
Gran (+ 1648), religiós. Lectures: 1C 
6, 1-11 / Sl 149 / Lc 6, 12-19.
Dimecres, 12. El Dolç Nom de Ma-
ria. Mare de Déu de Lluc. Mare de 
Déu d’Estíbaliz. St. Miró de Sant 
Joan de les Abadesses, frare agusti-
nià (+ 1127). Lectures: 1C 7, 25-31 / 
Sl 44 / Lc 6, 20-26.
Dijous, 13. St. Joan Crisòstom, bis-
be i doctor de l’Església (+ 407). 
Lectures: 1C 8, 1b-7.11-13 / Sl 138 / 
Lc 6, 27-38.
Divendres, 14. Exaltació de la Santa 
Creu. Lectures: Nm 21, 4-9 (o bé: Fl 
2, 6-11) / Sl 77 / Jo 3, 13-17.
Dissabte, 15. Festa litúrgica de la 
Mare de Déu dels Dolors. Mare de 
Déu del Mar. Lectures: 1C 10, 14-22 
/ Sl 115 / Jo 19, 25-27 (o bé: Lc 2, 
33-35).
LITúRGIA DE LES HORES: Tercera 
setmana del Salteri.

Llibre sobre l’església parroquial de 
Sant Julià de Ramis
El periodista Josep Víctor Gay, col·laborador de la Delega-
ció de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat, és l’autor 
d’una publicació que repassa els 75 anys de l’església 
parroquial de Sant Julià de Ramis. Ha estat editada per 
l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat. 
El divendres 14 de setembre a les 8 del vespre el Cen-

tre Cívic de Sant Julià 
de Ramis acollirà la seva 
presentació, que anirà a 
càrrec del Dr. Joaquim 
Nadal, exalcalde de Gi-
rona i actualment direc-
tor de l’Institut Català 
de Recerca en Patrimoni 
Cultural.
Així mateix, podeu adquirir 
aquesta obra a la Llibreria 
Diocesana Casa Carles, a 
la pl. del Vi, 2, de Girona.

Convivències de la Fràter de Girona a 
Sant Feliu de Pallerols
La Fràter de Girona va organitzar, el mes d’agost passat, 
les convivències d'estiu que, any rere any, es fan a Sant 
Feliu de Pallerols, i que han esdevingut la seva activitat 
estrella. Durant aquests dies es van dur a terme activi-
tats com un taller de dansa inclusiva, danses tradicionals 
catalanes, xerrades de testimonis i experiències de vida, 
formació sobre la superació, nits de pregària, una nit de 
barraques i sortides a la platja de Roses i al santuari del 
Far. Així mateix, també es van fer les primeres Olimpíades 
Fràter, on tothom en va ser guanyador. El lema d’aquesta 
edició va ser «Créixer per ser millors».

DIUMENGE, 9 DE SETEMBRE
Aplec a l'ermita de la Mare de Déu 
d'Esperança (Cruïlles). A dos quarts 
d'11 del matí, Missa. Dinar popular.
Vot de Vila i diada de la comarca 
del Maresme al santuari de la Mi-
sericòrdia de Canet de Mar. A les 
12 del migdia, en el decurs de la 
celebració de la Missa, ofrena d’un 
llantió per part de l’alcaldessa com 
a símbol d’agraïment pels beneficis 
rebuts a la vila.
Aplec al santuari de la Mare de Déu 
del Mont. A la una del migdia, Missa 
solemne presidida pel bisbe Francesc, 
amb l’acompanyament de la coral. 
Inclourà la tradicional trobada de les 
«Maries del Mont» i la presentació 
dels infants a la Mare de Déu. 
Aplec del Foment de la Sardana 
de Figueres i romeria del poble de 
Sant Tomàs de Fluvià al santuari 

de la Mare de Déu de la Salut de 
Terrades.

DIMARTS, 11 DE SETEMBRE
Benedicció de la nova imatge de 
santa Eugènia, obra de l’artista Pere 
Romagós, a l’església de Santa Eu-
gènia de Girona. A les 11 del matí, a 
càrrec del bisbe Francesc.

DIVENDRES, 14 DE SETEMBRE
Presa de possessió dels nous càr-
recs diocesans. A les 11 del matí a 
Casa Carles, seu del Bisbat de Gi-
rona.
Presentació de llibre L’església 
de tot un poble, del periodista 
Josep Víctor Gay. A les 8 del ves-
pre al Centre Cívic de Sant Julià de 
Ramis. 

DISSABTE, 15 DE SETEMBRE
Missa solemne amb motiu de la 
festa litúrgica de la Mare de Déu 
dels Dolors. A les 8 del vespre a l’es-
glésia dels Dolors, de Girona. Presidi-
da pel bisbe Francesc.

DIUMENGE, 16 DE SETEMBRE
Romiatge d’inici de curs de l’Arxi-
prestat de Banyoles al santuari de 
la Mare de Déu del Collell. A partir 
de dos quarts d’11 del matí. Inclou-
rà Missa i dinar de germanor. Lema: 
«Compartir el viatge».


