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El Papa als Bisbes xilens
«Diguem-ho clar, els laics no són els nostres peons, ni els nostres empleats.
No han de repetir com ‘lloros’ el que diem. Després de la seva trobada amb
la vida religiosa, Francisco va parlar breument als 34 bisbes xilens. Entre
ells, Juan Barros, la presència ha desencadenat una cadena de crítiques que
amenacen amb amargar la ruta papal.
Va ser molt breu Bergoglio en la seva intervenció, coneixedor que fa tot
just un any els bisbes xilens realitzaven la visita Ad Limina, i que allí
havien tractat tots els temes. Si volgués Francisco fer èmfasi en la crítica
«el clericalisme, que va apagant el foc profètic de l’Església, l’Església no
és ni serà mai d’una èlit de sacerdots o bisbes», va demanar «estar a prop
dels nostres consagrats, dels nostres preveres», ja que «si el pastor camina
dispers, les ovelles també es dispersaran i quedaran a l’abast de qualsevol
llop».
Una paternitat «que no és ni paternalisme ni abús d’autoritat», sinó «un do
de demanar», que es basa en la consciència de ser poble», enfront de la
consciència d’orfandat de les nostres societats. No podrem sostenir la
nostra vida, la nostra vocació o ministeri sense aquesta consciència de ser
poble». «La manca de consciència de pertànyer al Poble de Déu, com
servidors, i no com a amos, ens pot portar a una de les tentacions que més
mal li fan al dinamisme missioner que estem cridats a impulsar: el
clericalisme, que resulta una caricatura de la vocació rebuda», ha criticat el
Papa. Un error que porta a oblidar que «la missió és tota l’Església i no del
capellà o del bisbe», el que «limita l’horitzó , i el que és pitjor, coarta totes
les iniciatives que l’Esperit pot estar impulsant enmig nostre.
I és que, va concloure el Papa, «el clericalisme, lluny d’impulsar les
diferents aportacions i propostes, a poc a poc va apagant el foc profètic que
l’Església tota està cridada a testimoniar al cor dels seus pobles. El
clericalisme s’oblida que la visibilitat i la sacramentalitat de l’Església

pertany a tot el Poble de Déu i no només a uns pocs elegits i il·luminats».
Per això, va demanar als bisbes que la seva missió es doni «en unitat
fraternal amb tot el poble de Déu. Colze a colze, impulsant i estimulant al
laïcat en un clima de discerniment i sinodalitat, dues característiques
essencials en el sacerdot del demà. No al clericalisme i a mons ideals que
només entren en els nostres esquemes però que no toquen la vida de ningú.
I aquí, demanar, a l’Esperit Sant el do de somiar i treballar per una opció
missionera i profètica que sigui capaç de transformar-ho tot, des de les
costums als horaris, passant per tota estructura eclesial, per a benefici de
tot el poble sant de Déu».

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES
Defuncions.
SANT GUIM DE FREIXENET: El 28 de gener morí als 88 anys, a
Cervera, Teresa Cubero i Rosa, viuda de Patrício Rodríguez i López.
CERVERA: El 26 de gener morí als 94 anys la Germana Amèlia Bercedo
i Fernández, Religiosa de la Sagrada Família d’Urgell.
CERVERA: El 22 de gener morí als 64 anys Francesc Freixes i Bertran,
viudo de Elvira Regal i Solanes.
ESTARÀS: El 20 de gener morí als 92 anys Antònia Graells i Salat,
casada amb Gabriel Majà i Ninot.
CERVERA: El 17 de gener morí als 93 anys Albert Teixidó i Torres,
viudo de Serafina Galan i Lladós.
El nostre condol als familiars.

Horaris.
Aquest diumenge, 4 de febrer.
VILAGRASSETA: 11 matí (Benedicció de fruits).
Dissabte, 10 de febrer.
GRAMUNTELL: 7 vespre (Benedicció dels fruits)
HOSTALETS: 7 vespre.
Diumenge, 11 de febrer.
AMETLLA: 11 matí
GRANYENA: 2/4 d’una migdia (Benedicció dels fruits).
LLOR: 10 matí.
MONTPALAU: 2/4 d’onze matí.
OLUGES: 2/4 d’una migdia.
RABASSA (Santa Polònia): 2/4 d’onze.

SANT ANTOLÍ: 12 migdia (Missa Comunitària).
SANT GUIM DE LA PLANA: 2/4 d’una migdia.
SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
SANT PERE ARQUELLS: 1/4 de 12 migdia (Benedicció dels fruits).
SANT RAMON: 12 migdia.
TARRAJA: 11 matí.
VERGÓS DE CERVERA: 2/4 d’onze matí.
VERGÓS GUERREJAT: 10 matí.
VIVER: 11 matí.
Dissabte 17 de febrer.
HOSTALETS: 7 vespre.
Diumenge, 18 de febrer (Primer diumenge de quaresma).
BELLMUNT: 10 matí.
CASTELLNOU D’OLUGES: 11 matí.
CIVIT: 11 matí.
FONOLLERES: 1/4 de 12 migdia.
GRANYENA: 2/4 d’una migdia.
MANRESANA: 10 matí.
OLUGES: 2/4 d’una migdia.
PALLEROLS: 10 matí.
PORTELL: 11 matí.
SANT ANTOLÍ: 12 migdia.
SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
SANT GUIM DE LA PLANA: 2/4 d’una migdia.
SANT RAMON: 12 migdia.
TALAVERA: 2/4 d’onze matí.

CAMINS DE FE
Molt s'insisteix dient que estem en una època de greus crisis: crisi de valors,
crisi d'identitat, crisi de criteris ... Per a molts és una crisi d'humanitat: què o
qui és l'ésser humà? Perquè o per qui es mou, es desplaça, s'interroga, es
lliura, es motiva la humanitat? Una crisi que no se sol tenir en compte, sinó
en els àmbits confessionals, és la crisi de fe. ¿El subjecte humà, l'home i la
dona d'avui en dia és creient? En què creu? En qui creu? És més, ¿el subjecte
humà contemporani, que va pels nostres carrers i viu enmig d'aquesta
voràgine, és capaç de creure? Caldria matisar molt més: creure sí, perquè tots
tenim creences en alguna cosa; però ¿és capaç de creure en Déu que és amor,
i que es revela en l'amor? El títol d'aquestes ratlles és precisament «camins de
fe». Estem convençuts no només que és bo creure, sinó que és possible
creure. Us invitem a transitar per camins de fe.
(Eucaristia)

PROBLEMA POLÍTIC, SOLUCIÓ POLÍTICA
Per la premsa, ens ha arribat la notícia de què Roma, no el Sant Pare, ha
manat als bisbes catalans “que callin” sobre “el procès”. Entenem que
aquesta prohibició, si de cas, afecta als bisbes que estan al davant dels nostres
bisbats, no als bisbes “jubilats” (emèrits), per això és rellevant la veu de Mns.
Martínez Sistach, bisbe emèrit de Barcelona que en reproduïm un resum:
Jordi Llisterri (CR) L'arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís
Martínez Sistach, ha reiterat una vegada més que "el problema de les
relacions entre Catalunya i Espanya és un problema polític i ha de
solucionar-se políticament". Així ho afirma aquest diumenge en un text en el
seu perfil personal de Twitter després que … el Tribunal Constitucional es
pronunciés sobre la investidura del president de la Generalitat. Martínez
Sistach afegeix que una solució política "demana sempre diàleg".
El qui va ser arquebisbe de Barcelona durant més d'una dècada, ja es va
expressar en un sentit semblant el 9 de gener. Després de les eleccions
catalanes deia a Twitter que "el diàleg amb el govern central continua essent
tan necessari com ho era abans de les eleccions" i ja defensa que "el
problema és polític i s'ha de resoldre en aquest àmbit de la política". Tot i que
no fa al·lusió directe a la situació catalana, el cardenal canonista també
remarcava aquesta setmana que "hi ha un principi de dret que diu: 'favores
sunt amplianda': les lleis que regulen l'exercici dels drets de les persones
s'han d'interpretar àmpliament".
Martínez Sistach aterra amb aquests pronunciaments en la realitat política
catalana al costat de les paraules a favor de la "cohesió social" i "la
concòrdia" que ha fet l'actual arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan
Josep Omella, i de la demanda de diàleg del cardenal Pietro Parolín,
secretari d'Estat de la Santa Seu.
Després de la seva jubilació com a arquebisbe a finals del 2015, Sistach en
altres moments també ha estat explícit en aquest tema. En el llibre de memòries
que va publicar l'any passat explica que "la qüestió de fons és si s'accepta o no
que Catalunya és una nació, atès que una nació, a la llum de la Doctrina
Social de l'Església, té uns drets i uns deures que ha de poder exercir" i que
"la decisió correspon als ciutadans, que han de prendre-la amb lucidesa i
prudència".
També el 2012 l'arquebisbe Sistach es va pronunciar clarament a través del
Twitter a favor de la immersió lingüística enmig d'una les retirades polèmiques
sobre el model escolar de Catalunya.
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