
El 19 de març propvinent, festa de Sant Josep, en el cinquè 
aniversari de l’exhortació apostòlica Amoris laetitia, co·
mençarà l’any convocat pel papa Francesc «Família Amoris 
Laetitia». Aquest any es clourà amb la celebració de la X 
Trobada Mundial de les Família a Roma, pel juny del 2022.

Amb la celebració d’aquest any, el sant pare Francesc ofe·
rirà a l’Església l’oportunitat d’aprofundir en el contingut 
de l’exhortació apostòlica, fruit d’un intens camí sinodal, 
que encara continua a nivell pastoral amb la col·laboració 
del Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida. L’objectiu 
d’aquest any és fer que les famílies siguin protagonistes de 
la pastoral familiar, conscienciar els joves sobre la impor·

tància de la formació en la veritat de l’amor i el do de si ma·
teixos i ampliar la mirada i l’acció de la pastoral familiar.

Entre les iniciatives que es duran a terme hi haurà la publicació 
de dotze propostes pastorals concretes per a acompanyar les 
famílies i deu vídeos on el papa Francesc explicarà cada un dels 
capítols de l’exhortació apostòlica acompanyats del testimoni 
d’algunes famílies. Aquest any coincidirà parcialment amb 
l'Any de Sant Josep, recentment també convocat pel Papa, i se·
gur que hi haurà punts de contacte entre les dues celebracions.

Aquesta ha estat una de les novetats de les celebracions 
nadalenques a Roma. (Continua a la pàgina 6.)

Convocat un any dedicat a la família
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Fulldiocesà

 Lectura del llibre del profeta Isaïes 
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 sen-
tir 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 vivien a la fosca.»
(42,1-4.6-7)

 Salm responsorial 
Que el Senyor beneeixi el seu poble amb el do de la pau. 
[28]

 Lectura dels Fets dels Apòstols 
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 na-
cionalitat 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 dels 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 un-
gint-lo amb 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.»
(10,34-38)

 Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
En aquell temps, Joan predicava així: «Després de mi ve el 
qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni 
d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he ba-
tejat només amb aigua; ell us batejarà amb l’Esperit Sant.» 
Per aquells dies Jesús vingué des de Natzaret de Galilea, 

i Joan el batejà en el Jordà. A l’instant, quan sortia de l’ai-
gua, veié que el cel s’esquinçava i que l’Esperit, com un 
colom, baixava cap a ell, i es va sentir una veu des del cel: 
«Ets el meu Fill, el meu estimat, en tu m’he complagut.»
(1,7-11)

«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”»

«Aquí teniu el meu servent, de qui he 
pres possessió, el meu estimat»
Baptisme del Senyor / Cicle B
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Preludi de resurrecció

Carles Riera i Fonts, pvre.

La missió de Jesús, iniciada en el baptisme de l’aigua, acaba amb el baptisme de 
la sang a la creu. 

Com el preludi al tema principal d’una obra, a la fuga musical d’un desenvolu-
pament complex, aquell bateig apuntava més enllà: la immersió voluntària en 
el Jordà anticipava la mort i la resurrecció de Jesús, o sigui la nostra redempció. 

Jesús surt de les aigües com més tard sortirà rediviu del sepulcre. En l’Ungit de 
Jahvè, humiliació i glorificació es donen la mà.  

Què ens ensenyava el sant, el sense màcula ni pecat, atansant-se al Jordà? Que 
per a pertànyer a Crist necessitem rebre el seu esperit (cf. Rm 8,9). Dit més sen-
zill: que el baptisme ens fa fills de Déu.  

Joan anunciava: «Ell us batejarà amb l’Esperit Sant.» Una veu inconfusible per a 
qui està preparat per a escoltar-la. Deixem que Déu esdevingui Algú important 
en la vida de cada infant, de cada jove, de cada adult. Això dependrà, és clar, de 
la visió del món que tinguem. 

Hem de procurar que Déu-Pare ens pugui dir, pel nostre comportament i acti-
tud en aquest món: ets els meu fill estimat, la meva filla estimada, en tu m’he 
complagut, tens la meva benvolença. 

11 dilluns 
—Sant Higini, papa
He 1,1-6/Salm 96/Mc 1,14-20

12 dimarts 
—Sant Elred, monjo
—Santa Tatiana, mr.
He 2,5-12/Salm 8/Mc 1,21b-28

13 dimecres 
—Sant Hilari de Poiters, bisbe i dr.
—Sant Gumersind, prev. i mr.
He 2,14-18/Salm 104/Mc 1,29-39

14 dijous 
—Sant Joan de Ribera, bisbe
—Sant Malaquies, profeta
He 3,7-14/Salm 94/Mc 1,40-45

15 divendres
—Sant Pau, primer ermità
—Sant Maur (Maure o Mauri), abat
—Sts. Habacuc i Miquees, profetes
1Jo 4,7-10/Salm 71/Mc 6,34-44

16 dissabte 
—Sant Marcel I, papa
He 4,12-16/Salm 18/Mc 2,13-17

17 diumenge II de durant l’Any / 
Cicle B

—Sant Antoni Abat
1S 3,3b-10.19/Salm 39/1C 6,13b-
15a.17-20/Jo 1,35-42

Lit. hores: Setmana I

La imatge

L’aigua que dóna la vida, l’aigua que 
fa net. Al desert es presenta Joan 
Baptista que predica i bateja per a la 
conversió. A Jesús li interessa per-
què és l’inici del seu missatge. 
Els cristians hem passat per l’aigua 
del baptisme, que no sols espavila 
per a la vida, sinó que ens fa el do de 
l’Esperit. Així hem assolit la condi-
ció de fills i podem fer-hi honor vi-
vint amb la seva força.
 

El Baptisme de Crist (1597). El Greco

Agenda
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Acaba la restauració del cimbori de 
Santa Maria de l’Alba de Tàrrega
Josep Castellà / Foto: Josep Maria Martí Carnicer

Després de cinc mesos han acabat les obres de restauració del 
monumental cimbori de l’església parroquial de Santa Maria 
de l’Alba de Tàrrega, un dels exemplars més destacats de l’es·
til barroc classicista. Aquesta intervenció, iniciada el prop·
passat 4 d’agost, s’ha donat per conclosa amb la retirada de 
les grans bastides que encerclaven l’emblemàtic cimbori. Les 
obres s’han centrat en la impermeabilització de l’estructura 
per a solucionar problemes de greus patologies que provoca·
ven filtracions d’aigües pluvials amb molts danys al conjunt i 
les seves pintures. Així mateix s’ha dut a terme el sanejament 

de les façanes associades, el canvi i reforçament de bigues de 
l’estructura de fusta, a més de la reposició de teules. S’han col·
locat uns dos·cents careners ceràmics vidriats de color verd 
als vuit vessants del cimbori, recuperant així l’aspecte origi·
nal del segle XVII. S’ha restaurat el penell pel Museu Tàrrega 
Urgell i netejat els vuit grans vitralls de 1984. Operaris espe·
cialitzats han eliminat vegetació de les parets del campanar, 
com ara una petita figuera les arrels de la qual podrien ocasio·
nar amb el temps uns danys perillosos a l’estructura de la torre.
(Notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat)

Durant els dies de Nadal la parròquia del Palau d'Anglesola va repartir un 
fullet en el qual s'explica com s'estan duent a terme les obres de rehabili·
tació de l'església parroquial després de l'esfondrament de fa més d'un any.

Juntament amb la Comissió de Patrimoni del bisbat, els tècnics del Consell 
Comarcal i els serveis territorials de la Generalitat van elaborar un projecte 
dividit en quatre fases. Van haver també de cercar finançament de diferents 
àmbits i expliquen amb detall tots els diners aconseguits i els que encara 
manquen. 

En l'esmentat fullet, que es pot veure a la web del bisbat, també expliquen 
què han fet durant tot aquest temps, agraeixen la col·laboració de tothom i 
continuen demanant ajuda a través d'un número de compte bancari.

Les obres de l’església del Palau d’Anglesola
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El dia 19 de desembre es va celebrar a la parròquia de Sol·
sona una nova jornada parroquial per a anar fent comuni·
tat, formació i pregària. Durant el matí, Mn. Lluís Ruíz va 
fer dues xerrades. La primera, per analitzar la situació ac·
tual, i la segona, fent una reflexió al voltant del missatge de 
la Mare de Déu a Medjugorje el 25 de novembre.  

Seguidament hi va haver una hora d’adoració eucarística a 
l’església del Cor de Maria, on es va demanar al Senyor que 
guareixi les nostres ferides i que ens ajudi a tots a avançar 
en el camí de seguiment i d’amor que ell ens proposa. 

Després de compartir el dinar, a la tarda, es van analitzar 
els resultats de l’enquesta parroquial i es van valorar totes 
les aportacions d’una manera constructiva. Tots els assis·
tents van prendre’s les aportacions en clau de creixement 
parroquial i, a través del diàleg, anaren sortint propostes 
concretes per a fer de la parròquia un lloc més fratern, més 
alegre, més evangelitzador, més obert a tothom.  

Finalment, els assistents van poder viure l’eucaristia tot do·
nant gràcies a Déu i encomanant·se a la seva misericòrdia.
(Notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat) 

Trobada parroquial d’Advent a la 
parròquia de Solsona

Del 24 al 29 de gener tindrà lloc la Setmana de la Bíblia, que coincideix amb el Diu·
menge de la Paraula, instaurat recentment pel Sant Pare. Des de l’Associació Bí·
blica Catalana, juntament amb altres entitats, es promouran diversos actes al vol·
tant de la Paraula de Déu, que es podran seguir per internet i es podran recuperar 
posteriorment a www.setmanadelabiblia.cat: dimarts, 26 de gener, a 2/4 de 7, des 
de l’Acadèmia Mariana, presentació de l’evangeli de Marc a càrrec de la Dra. Mar 
Pérez; dimecres, 27 de gener, a 2/4 de 7, des de la cripta de la basílica de la Sagrada 
Família de Barcelona, meditació sobre «Les torres, símbol de la nova Jerusalem», a 
càrrec del Dr. Armand Puig; dijous, 28 de gener (horari a confirmar), pregària des 
de la capella de Sant Pau de Tarragona. El dilluns i el divendres d’aquella setmana 
penjaran, a l’hora convinguda, la gravació que estan preparant el P. Agustí Borrell 
(des de Roma), sobre «Llegir l’evangeli de Marc en temps de pandèmia», i el Dr. Joan 
Ferrer (des de Girona), «Aproximació a la figura de sant Jeroni». 

Setmana de la Bíblia
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(Prové de la pàgina 1.)
La missa del gall, avançada a darrera hora de la tarda, es 
féu pràcticament sense presència de sacerdots ni de fi-
dels. L'endemà, festa de Nadal, el Papa va adreçar al món 
el seu missatge, en què va demanar vacunes de protecció 
davant el coronavirus per a tothom. També, fraternitat 
humana i pau per a l'Orient Mitjà, cessament del foc per 
al Caucas, i el final dels conflictes armats a l'Àfrica i es-
perança per a Amèrica i Àsia.

El dia d'Any Nou se celebra la Jornada Mundial de la Pau, 
ja tancada la nostra edició. «La pau es construeix tenint 

cura dels més fràgils», afirma el papa Francesc en el seu 
missatge, fet públic unes quantes setmanes abans.

En el decurs de les vuit pàgines del document, el Sant 
Pare explica: «La cultura de l'atenció, com a compro-
mís comú, solidari i participatiu per a protegir i pro-
moure la dignitat i el bé de tots, des de la disposició a 
la compassió, la reconciliació, el guariment, el respecte 
i l'acolliment recíproc, constitueix un mitjà privilegiat 
per a construir la pau i per a erradicar la cultura de la 
indiferència, el rebuig i l'enfrontament, que sovint avui 
predomina.»

El Papa demana vacunes per a tothom

Mons. Xavier Vilanova i Pellisa fou ordenat de bisbe en una cerimònia celebrada 
a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona el diumenge dia 20 de desembre.
En la seva primera al·locució com a bisbe auxiliar, Mons. Xavier Vilanova s’adreçà 
a l’Església que peregrina a Barcelona: «Vinc en nom del Senyor a ser totalment 
vostre, a desgastar-me perquè l’amor de Crist pugui ser conegut i estimat.» 
El nou bisbe volgué referir-se especialment als joves, a la gent gran i a les perso-
nes afectades per l’actual pandèmia.
Mons. Vilanova, prevere de Tortosa de quaranta-set anys d’edat, que ha estat 
dos anys rector del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, també va tenir 
unes paraules per als joves seminaristes: «Estimats seminaristes, de Barce-
lona i de les diòcesis amb seu a Catalunya, prego per vosaltres perquè sigueu 
sants i perquè siguin molts més els companys de camí que ajudin el Senyor a 
construir el seu Regne.»

Xavier Vilanova rep l'ordenació episcopal
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Maria té el privilegi de saber integrar-se en la nostra socie-
tat tal com el poble la veu i li prega. Fixem-nos que la imat-
ge d’un sant o santa es representa igual en una església de 
casa nostra que en una d’Occitània. La Mare de Déu, no. Té 
la particularitat de ser representada artísticament segons 
els costums, la cultura, la geografia, la història i l’economia 
dels llocs on es venera. A més, s’incardina, es fa del poble, 
s’hi integra a través de capelles, ermites, santuaris, parrò-
quies, monestirs, capelletes urbanes... i en qualsevol lloc 
geogràfic: muntanyes, pobles, ciutats; i tant a la muntanya 
com al mar. En el present llibre, publicat recentment pe 
l'Editorial Claret, podràs estar cada dia en contacte amb 
advocacions de la Mare de Déu que es veneren en les diò-
cesis amb seu a Catalunya.
 
 Advocacions de Solsona 
Aguda (Torà), Antiguitat (Casserres), Camí (Granyena de 
Segarra), Claustre (Solsona), Coaner (Sant Mateu de Ba-
ges), Coll de les Savines (Cervera), Colls (Sant Llorenç de 
Morunys), Corbera (Castellar del Riu), Esposes (Sant Julià 
de Cerdanyola), Falgars (la Pobla de Lillet), Fàtima (Tàrre-
ga), Fucimanya (Sallent), Gràcia (les Oluges), Gresolet (Sal-
des), Guàrdia (Sagàs), Incendi (Cervera), Lliri (Vilanova de 
Bellpuig), Lord (Sant Llorenç de Morunys), Lurdes (la Nou), 
Maria d’Ivorra (Ivorra), Massarrúbies (Lladurs), Miracle 

(Riner), Montalbà (Preixana), Montserrat (Castellfollit de 
Riubregós), Oms (Sant Jaume de Frontanyà), Paller (Bagà), 
Patrocini (Cardona), Pinós (Pinós), Puríssima (Navàs), Que-
ralt (la Valldan), Remei de Castellvell (Olius), Roser (Vila-
grassa) i Torrents (l’Espunyola).
 
 Advocacions de Vic 
Ajuda (Balenyà), Assumpta (Moià), Bellmunt (Sant Pere de 
Torelló), Bon Succés (Vic), Bona Sort (Prats de Lluçanès), 
Bon Camí (Granollers de la Plana), Cabrera (Cantonigrós), 
Castellet (Sant Vicenç de Castellet), Catllar (Vilallonga de 
Ter), Coll (Osor), Damunt (Folgueroles), Ecologia (Gallifa), 
Erola (Viladrau), Estany (l’Estany), Far (Sant Martí Sacalm), 
Font (Manlleu), Fucimanya (Sallent), Gelada (Tavertet), 
Guia (Manresa), Gleva (la Gleva), Gràcia (Manlleu), Gràcia 
de la Tossa (Santa Margarida de Montbui), Grau (Fonollosa), 
Joncadella (Sant Martí de Torroella), Llet (la Pobla de Clara-
munt), Lurdes (Prats de Lluçanès), Montgrony (Gombrèn), 
Munts (Sant Agustí de Lluçanès), Pietat (Igualada), Popa 
(Borredà), Portal (els Prats de Rei), Puig- l’Agulla (Vilalle-
ons), Remei (Camprodon), Remei (Perafita), Rocaprevera 
(Torelló), Roser (l’Espelt), Roser (Gombrèn), Roser (Iguala-
da), Sala (Jorba), Salut (Vallfogona de Ripollès), Salut (Vi-
ladordis), Santa Maria (Ripoll), Sòl del Pont (Roda de Ter) i 
Tagamanent (Tagamanent).

Un llibre recull advocacions marianes 
de les diòcesis de Vic i Solsona
«365 dies amb Maria», d'Àngel Rodriguez
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A qui votarem?
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Tornen les eleccions al Parlament de Catalunya. Agradi o 
no, s’han acabat les eleccions plebiscitàries i les coalici·
ons que generaven. Ara els ciutadans, sense abandonar el 
bloc unionista o independentista, haurem de prioritzar 
el partit polític que defensa les idees i els projectes que 
s’adiuen amb les nostres conviccions. Heus ací el proble·
ma per als catòlics: a qui votarem? 

No hi ha cap partit de l’actual arc parlamentari, ni en el 
bloc independentista ni en l’unionista, que assumeixi de 
manera més o menys completa les conviccions morals 
sobre la vida, les relacions socials i econòmiques pròpies 
del catolicisme. La democràcia cristiana, que mai no ha 
gosat presentar·se en solitari a Catalunya, està difumi·
nada en el grup socialista i en el d’Esquerra Republicana. 
I tots sabem què han votat aquests partits amb motiu de 
la llei de regulació de l’eutanàsia. 

 ¿No és l’hora que els democratacristians s’arrisquin a 
presentar·se en solitari i proposin un programa electoral 
que defensi: una economia que posi al davant la persona, 
lluny del neoliberalisme que no para de generar injustí·
cies i descartaments socials; la vida des de la concepció 
fins a la mort natural; la llibertat religiosa; el dret dels 
pares a escollir l’educació dels seus fills; els drets dels po·
bles; unes relacions socials d’acord amb l’encíclica Frate-
lli tutti, lluny de l’egoisme, l’abús, l’explotació i l’exclusió; 
l’antropologia cristiana davant la ideologia de gènere; la 
família formada per marit, muller i fills?  

Les esquerres, incapaces de proposar una veritable alter·
nativa a una societat plena de desigualtats i a una eco·
nomia injusta i insolidària, es refugien en la defensa i la 
promoció dels mal anomenats «nous drets» (avortament, 
eutanàsia, canvi de sexe, matrimoni homosexual...). Han 

renunciat a la igualtat i a la fraternitat i han idolatrat 
una llibertat que ignora la veritat de la persona i la deixa 
a mercè d’esclavituds i egoismes destructius. 

Les dretes, liberals o populistes, piquen l’ullet al catoli·
cisme amb alguna oposició tàctica a les «lleis de la mort», 
però, com els van etzibar en el darrer debat parlamenta·
ri, quan poden canviar·les no ho fan i, més endavant, les 
promouen. Són liberals no solament en el tema econòmic 
sinó en el tema moral o simplement muten d’ideologia 
per aconseguir el poder. 

Un catòlic coherent no pot votar cap d’aquests partits lle·
vat del cas que, no havent·hi cap alternativa, hagi d’optar 
pel mal menor. Si els partits democratacristians —l’inde·
pendentista i l’unionista, perquè és clar que els votants 
abans que canviar de bloc s’abstindran— no s’arrisquen a 
presentar·se amb un programa compatible amb les con·
viccions catòliques, a qui votarem?


