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A propòsit del I Congrés de Nova Evangelització tingut a Manresa .........
El segon cap de setmana de gener va tenir lloc a

gui realment la font i el cimal de la vida eclesial.

Manresa un important esdeveniment eclesial, el

Una conversió que porta a fiar-se del Senyor per

I Congrés de Nova Evangelització dels bisbats de

a llançar novament les xarxes tal com ha fet cada

Solsona i Vic. A les pàgines centrals hi trobareu

generació de cristians. Una conversió que fa pos-

una extensa informació. En l’esmentat I Congrés,

sible l’autèntica fraternitat fruit de la comunió en

tingut a Manresa els dies 7 i 8 del present mes,

l’Església.

la paraula que va acompanyar molt sovint el con-

La nova evangelització, doncs, des d’aquesta

cepte de nova evangelització era el mot conver-

perspectiva, apareix en el nostre horitzó com a

sió. Una conversió que implica escoltar atenta-

do de Déu que, per a ser eficaç, demana la col-

ment allò que l’Esperit Sant ens demana avui

laboració de tots i cadascun dels batejats. També

per tal d’amotllar-hi la nostra vida, tant a nivell

el congrés tingut a Manresa ha estat un gran do

personal com eclesial. Una conversió que equival

de Déu i, a la vegada, una invitació a amarar d’es-

a vetllar perquè Jesús, viu avui enmig nostre, si-

perit missioner tota la tasca eclesial.

L a
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Diumenge IV de durant l’any|Cicle B .......................................................................................
Lectura del llibre del Deuteronomi (18,15-20)

del món i mirar d’agradar a la muller, i tenen el cor

Moisès digué al poble: «El Senyor, el teu Déu, farà

dividit. Igualment la noia o la dona no casada pot

que s’aixequi d’enmig teu, d’entre els teus germans,

ocupar-se de les coses del Senyor i de ser santa de

un profeta com jo. Escolteu-lo. El dia que el poble

cos i d’esperit, mentre que les dones casades s’han

s’havia reunit a la muntanya de l’Horeb, vas demanar

d’ocupar de coses del món i mirar d’agradar al marit.

al Senyor, el teu Déu, de no tornar a sentir la veu

Tot això ho dic pensant què és més avantatjós. No

del Senyor, el teu Déu, i de no veure més aquelles

vull pas lligar-vos. Penso només que és cosa més

flames, per por de morir. Llavors el Senyor em digué:

digna, i que facilita de viure dedicat al Senyor sense

“Han fet bé de demanar-ho. Jo faré que s’aixequi

tràfecs que en distreguin.

d’enmig dels seus germans un profeta com tu, li
posaré als llavis les meves paraules i ell els dirà tot

Lectura de l’evangeli segons sant Marc (1,21-28)

el que jo li ordenaré. I jo demanaré comptes als qui

A Cafarnaüm Jesús anà en dissabte a la sinagoga i

no escoltin les paraules que ell els dirà en nom meu.

ensenyava. La gent s’estranyava de la seva manera

Però si un profeta s’atreveix a dir en nom meu alguna

d’ensenyar, perquè no ho feia com els mestres de la

paraula que jo no li hauré ordenat, o bé parla en nom

llei, sinó amb autoritat. En aquella sinagoga hi havia

d’altres déus, morirà.”»

un home posseït d’un esperit maligne que es posà
a cridar: «Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de

Salm responsorial (Salm 94)

Natzaret? Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui

Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor:

ets: ets el Sant de Déu.» Però Jesús el reprengué i li

«No enduriu els vostres cors.»

digué: «Calla i surt d’aquest home.» Llavors l’esperit
maligne sacsejà violentament el posseït, llança un

Lectura de la primera carta de sant Pau als
cristians de Corint (7,32-35)

gran xiscle i en va sortir.

Germans, jo voldria que visquéssiu sense neguit.

ells: «Què vol dir això? Ensenya amb autoritat una

El qui no és casat pot ocupar-se de les coses del

doctrina nova: fins i tot mana als esperits malignes,

Senyor i mirar de fer el que és agradable al Senyor,

i l’obeeixen.» I aviat la seva anomenada s’estengué

mentre que els casats s’han d’ocupar de coses

per tota la regió de Galilea.

Tots quedaren intrigats i es preguntaven entre

full
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Ensenyar amb autoritat|Marc Majà i Guiu ...................................................................................
Una vegada un nen petit va trobar un niu amb uns

les del maligne donen a entendre que l’ensenyament

quants ous. El nen, mogut pel desig de veure com més

de Jesús li fa mal: «Has vingut a destruir-nos?»

aviat millor els futurs ocellets, va decidir començar a

Tot bon ensenyament és, d’alguna manera, una for-

llençar els ous contra una paret per tal d’obrir-los i, així,

ma de fer recular el mal (com es dedueix en el cas del

«alliberar» les petites moixons. El drama va arribar, és

nen a qui ningú no havia ensenyat què calia fer amb

clar, quan l’infant va adonar-se que, volent fer un bé als

els ous per tal que en sortissin els ocells). I això ma-

ocellets, els estava fent un mal. Ningú no li havia ense-

teix és el que es realitza, de manera plena, en Jesús:

nyat què era el que calia fer en un cas així!

el seu ensenyament destrueix el mal. En efecte, com

En l’evangeli d’avui hi trobem Jesús que està en-

que ell és la font de tot bé, aleshores el seu ensenya-

senyant. Mentre ho fa, un home posseït d’un esperit

ment sempre és bo i, a més, compta amb la força de

maligne es posa a cridar: «Per què et fiques amb no-

l’origen, del seu autor (Jesús ensenya amb autoritat).

saltres, Jesús de Natzaret?» Aquesta reacció estrident

Conclusió: enmig dels tràfecs, dels dubtes i de les

sorprèn: per què s’empipa tant l’esperit maligne si

pròpies febleses i caigudes, no deixem de demanar

Jesús està, simplement, ensenyant? De fet, les parau-

al Senyor que ens ensenyi el camí que hem de seguir.

G l o s s a
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INVENTEM la Nova EvaNgElització|Xavier Novell, bisbe de Solsona ......................
Els evangelis d’aquests darrers diumenges presen-

sió missionera. Constatem la secularització, però no

ten la primera predicació de Jesús a Galilea. Allò

sabem què fer. Des de sempre, la fe s’ha adquirit a

que ell fa és el model de la nova evangelització: un

casa o a l’escola; les parròquies al nostre país mai

ministre amb una petita colla, guiats per l’Esperit, a

no han fet néixer la primera fe, sempre s’han limitat

l’encontre de la gent per anunciar-los el Regne de

a acompanyar-la amb formació i vida sacramental.

Déu —la felicitat que busquen— i realitzar els signes

Ara ni la família ni l’escola no inicien la fe dels in-

miraculosos que l’acrediten.

fants, i les parròquies no saben com fer-ho, els man-

En el recent I Congrés de Nova Evangelització, el

ca una visió missionera. Ja fa un mes, vàrem dis-

ponent va explicar que la nova evangelització és obra

tribuir el document «Pensem NE» (Pensem sobre la

de parròquies que han dut a terme una conversió pas-

Nova Evangelització), una petita eina que confio que

toral, és a dir, que s’assemblen a la colla apostòlica de

estigueu treballant, per familiaritzar-nos amb una vi-

Galilea, i va dibuixar les passes per a aconseguir-ho.

sió missionera.

Permeteu-me que us en refereixi algunes i us mostri

Aquest bisbe francès va parlar de l’acolliment de

que la reflexió que estem promovent sobre la nova

noves realitats que ens enriqueixin. El I Congrés de

evangelització va en aquesta direcció.

Nova Evangelització, pensat com una presentació

El bisbe de Fréjus-Toulon, Dominique Rey, va afir-

d’experiències, respon a aquesta clau: per a portar

mar que el primer que cal fer és «conèixer el terreny»

a la pràctica una acció missionera parroquial no n’hi

i «els llocs de missió». Tots sabem que les persones

ha prou d’haver adquirit una mentalitat missionera,

que ens envolten ni creuen ni viuen la nostra fe, i

cal també conèixer eines d’evangelització concretes.

això és massiu en les generacions joves. Tots sabem

Ara estic compartint amb tots els capellans del bis-

també que si no aconseguim evangelitzar les famí-

bat les pistes que vàrem descobrir en el congrés. La set-

lies joves es perdrà la fe cristiana a la nostra terra.

mana vinent elaboraré un document titulat «Inventem

Són aquestes constatacions les que ens ha fet posar

NE» (Inventem la Nova Evangelització). Aquest docu-

en camí des de l’Advent passat.

ment, que aviat trobareu penjat a la web, vol ajudar a di-

Mons. Rey va plantejar que la conversió parroquial passava per adquirir comunitàriament una vi-

vulgar eines parroquials utilitzables i discernir les millors
per a dur a terme la nova evangelització a casa nostra.

Agenda litúrgica de la setmana .....................................................................................................
Diumenge IV de durant l’any

Lectures: 2Samuel 18,9-10.14b.24-

Lectures: Siràcida 47,2-13 / Salm 17

/ Cicle B. Sant Pere Nolasc, religiós

25a.30−19,3 / Salm 85 / Marc 5,21-43

/ Marc 6,14-29

(†1258).

1

Lectures: Deuteronomi 18,15-20 /

tir (†250). Santa Veridiana, verge

bisbe (†1373).

Salm 94 / 1Co 7,32-35 / Marc 1,21-28

(†1242).

Lectures: 1Reis 3,4-13 / Salm 118 /

Litúrgia de les hores: Setmana IV

Lectures: 2Samuel 24,2.9-17 / Salm

Marc 6,30-34

31 / Marc 6,1-6

5

2

Cicle B. Santa Àgata, verge i màr-

29

30

Dilluns. Santa Martina, màrtir

Dimecres. Sant Pioni, màr-

Dijous. La Presentació del

4

Dissabte. Sant Andreu Corsini,

Diumenge V de durant l’any /

(†226). Sant Lesmes, abat (s. XI).

Senyor.

tir (†251). Santa Calamanda, màrtir

Lectures:

Lectures: Malaquies 3,1-4 / Salm 23

(†304).

14.30;16,55-13a / Salm 3 / Marc

/ Lluc 2,22-40

Lectures: Job 7,1-4.6-7 / Salm 146

5,1-20

3

/ 1Corintis 9,16-19.22-23 / Marc

31

2Samuel

15,13-

Dimarts. Sant Joan Bosco,

prevere (†1888).

Divendres. Sant Blai, bisbe i

màrtir (†316). Sant Anscari, bisbe
(†865).

1,29-39

full
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Crònica del I Congrés de Nova Evangelització
dels bisbats de Solsona i Vic ...........................................................................................................

Aquesta crònica ha estat redactada per la Delegació

Tot seguit, els assistents es dirigiren a l’esglé-

Diocesana de Mitjans de Comunicació Social del bis-

sia parroquial de Crist Rei per celebrar l’eucaristia,

bat de Solsona, que també ha proporcionat les fotos.

presidida en aquesta primera jornada pel bisbe de
Solsona, Mons. Xavier Novell. Van concelebrar el

Una gran afluència de participants

bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, el bisbe emèrit de Solsona, Mons. Jaume Traserra, el bisbe de

Al matí del dissabte del dia 7 del present mes
de gener, a la ciutat de Manresa va començar ben

Fréjus-Toulon, Mons. Dominique Rey, i un nombrós
grup de preveres.

d’hora la primera jornada d’aquest Congrés de Nova

Abans de dinar, el bisbe Dominique Rey es reuní

Evangelització, amb una afluència de participants

amb tots els capellans en una sala de l’Escola Joviat

superior a la prevista, sobrepassant la xifra de sis-

per fer-los una breu xerrada.

cents congressistes.
A les deu del matí el bisbe de Solsona, Mons.

Els tallers, la part més pràctica del Congrés

van fer-ne la presentació al Teatre Conservatori de

A la tarda, també a l’Escola Joviat, van començar els

4

l’esmentada ciutat, acompanyats pel vicari gene-

diferents tallers, que igualment foren molt concorreguts.

ral de Vic, Mn. David Compte, i pel conferenciant

L’oratori dels infants, dirigit pel P. Gonçal Carbó,

full

Xavier Novell, i el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova,

de les jornades, el bisbe de Fréjus-Toulon, Mons.

de València, va comptar amb la presència d’un bon

Dominique Rey.

grup de nens i nenes que feren l’experiència de la

Després de resar laudes, Mons. Dominique Rey va

pregària davant els adults, els quals van compartir

pronunciar la seva primera ponència, en la qual va fer

aquest taller amb els infants. Aquest mètode de

un retrat del que és la Nova Evangelització vista des

pregària parteix de l’experiència de sant Josep de

de la societat actual. Va parlar dels obstacles i dificul-

Calasanç i fa que l’infant descobreixi la presència de

tats que s’han de tenir en compte: el propi pecat, la

Jesús en la Paraula, en l’Eucaristia, en els germans.

por dels canvis, la secularització interior, la burocràcia

Tornar a creure, dirigit per Mn. Xavier Morlans, de

dins l’Església, l’individualisme, les imatges negatives

Barcelona, va ser una presentació de la fe adreçada

de l’Església, entre altres. En acabar la conferència hi

als no creients. Moltes persones van participar tam-

hagué una estona de descans, per a continuar amb la

bé en aquest taller, que anava adreçat tant a batejats

presentació dels tallers per part dels quatre ponents de

que volen replantejar-se la fe oblidada com a agnòs-

la tarda: el P. Gonçal Carbó va presentar L’oratori dels

tics o persones que estan a la recerca de Déu.

infants; Andrea Brugnoli, l’activitat dels Sentinelles del

Curs Alpha, dirigit per José Alberto Barrera, de

matí; Mn. Xavier Morlans, el de Tornar a creure, i José

Madrid, va presentar la fe a totes aquelles persones

Alberto Barrera, el Curs Alpha.

que tenen dubtes i es fan preguntes. Tot això en un

C e n t r a l s
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i Solsona es va donar per tancat.
A les nou del matí va començar el rés de laudes de
manera molt solemne. Seguidament Mons. Dominique
Rey va fer la tercera de les seves ponències, en la
qual va donar algunes pautes per a poder fer comunitats en clau de nova evangelització. Va explicar que
el procés de nova evangelització ha de ser un procés
de discerniment, atenent les noves crides de l’Església
per a adaptar-les als nous estils pastorals. Va destacar
context de fraternitat i acolliment, fins i tot en clau d’hu-

alguns punts, com ara els següents: tenir capacitat per

mor. Aquesta experiència, nascuda a Londres, s’ha es-

a desenvolupar un treball en equip; recolzar-se més en

tès per tot el món en més de cent cinquanta països.

els carismes de les persones per a poder omplir les

Sentinelles del matí, dirigit per Andrea Brugnoli, d’Ità-

tasques pastorals amb els dons de cadascú; mantenir

lia, és un primer anunci de la fe als joves. Moltíssims

l’entusiasme per a poder transmetre’l als altres; tenir

nois i noies de diferents llocs van estar escoltant durant

una bona organització adaptada al projecte missioner;

tot el dia aquesta experiència. Fou l’únic taller que va

tenir cura de la bellesa de les celebracions eucarísti-

durar tot el dia. Al matí i a la tarda, amb una part teòrica,

ques; reflexionar sobre les situacions de les persones

i cap al vespre, amb la seva part pràctica, que consistí

que no van a l’església; mantenir un testimoniatge a

a sortir al carrer a anunciar l’evangeli als altres joves.

través de la caritat.

La jornada va acabar amb la segona conferència del

Acabat, els participants es dirigiren a la basílica

bisbe Dominique, que va parlar sobre la conversió pas-

de Santa Maria de la Seu, on va tenir lloc l’eucaristia,

toral que han de viure les comunitats cristianes per a

presidida en aquesta segona jornada pel bisbe de

poder formar part de la nova evangelització.

Vic, Mons. Romà Casanova, i concelebrada pel bisbe

El rés de vespres, al mateix Teatre Conservatori,

de Solsona, el bisbe de Fréjus-Toulon i altres preve-

el sopar Alpha i una vetlla de pregària a l’església de

res. Abans de finalitzar la missa hi hagué el testimo-

Crist Rei posaren el punt final a la primera jornada.

ni de dos joves que van participar el dissabte en el

En la tercera conferència: les pautes del bisbe
Dominique

la seva experiència de sortir als carrers a evangelit-

taller dels Sentinelles del matí, els quals van explicar

El Congrés va concloure’s a l’Escola Joviat amb
En la segona jornada del diumenge dia 8, aquest
I Congrés de Nova Evangelització dels bisbats de Vic

una tanda de preguntes al bisbe Rey i amb l’evident
satisfacció que tots els assistents manifestaren.

5
full

zar altres joves.
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Propostes i activitats de la Delegació de Vocacions...................................................
Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que hi enviï

reixen uns plafons on hi ha reflectits diversos aspec-

més segadors (Mt 9,38). Amb el ressò d’aquestes pa-

tes vocacionals i explicacions de les diverses vocaci-

raules de fons, la Delegació de Vocacions del bisbat

ons cristianes per tal que puguin presentar-se a nivell

de Solsona intenta fomentar les diverses vocacions

parroquial, arxiprestal o diocesà, ja sigui a la cateque-

cristianes, creant consciència que tota l’Església dio-

si, en escoles, en grups parroquials, etc. També es vol

cesana ha de fer seva la tasca de promoure vocacions.

tornar a posar en marxa la revista vocacional Ruah en

En aquest sentit, s’intenta que la pastoral vocacional

un nou format digital.

s’insereixi en els plans de la pastoral diocesana.

gària constant i indefallent per les vocacions, portant

tats a nivell parroquial o diocesà per tal de poder in-

a terme, any rere any, la Cadena de Pregària per les

corporar diversos eixos de la pastoral vocacional, com

Vocacions (durant el mes de novembre) i la Marató

són la pregària per les vocacions, i estar al costat dels

de Pregària (el quart diumenge de Pasqua). Pel que fa

cristians en edat juvenil per tal d’ajudar-los a descobrir

a aquesta última, des de l’any passat i a nivell de les

la crida de Déu.

diòcesis catalanes, s’ha intentat de fomentar-la i fer-la

A part d’estar al costat dels adolescents i joves,

més com una jornada diocesana pel fet de proposar

conjuntament i en col·laboració amb la Delegació de

una pregària a la catedral amb el bisbe i la participació

Joventut, cal destacar que, des de fa tres anys, s’ha

dels fidels de la diòcesi per a pregar conjuntament per

iniciat l’Agaplec, una jornada destinada a joves, per

les vocacions.

tal que puguin descobrir la importància de sentir-se
membres vius i actius de la comunitat cristiana.

full
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Per altra banda, des de fa temps, es promou la pre-

Des de la delegació es promouen diferents activi-

A part d’aquestes pregàries determinades a nivell
diocesà, també se celebren vetlles de pregària en di-

Fa temps, per tal de motivar una nova cultura

verses esglésies de la diòcesi i, a més, hi ha disponi-

de la vocació, va sorgir la iniciativa de la «Setmana

bles unes estampes vocacionals per a infants, que es

Vocacional». En aquesta es volen presentar totes les

poden sol·licitar a la mateixa delegació.

vocacions cristianes i aprofundir-les, conscienciant

L’objectiu de fons seria que la pregària i la cons-

tothom que el foment vocacional és responsabilitat

ciència que tots som responsables de promoure les

de tots. Al mateix temps, s’intenta de motivar els sa-

vocacions no és solament cosa d’uns dies determi-

cerdots, consagrats, pares i agents de pastoral a fer

nats de l’any, sinó que ha de formar part de la nostra

propostes explícites, convidant els joves a reflexionar

petició constant i diària al Senyor. Entre tots ho hem

sobre la crida que Déu els fa. En aquest sentit, s’ofe-

de fer possible.

C r ò n i c a
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Informació dels projectes de Mans Unides duts a terme l’any 2011 ..........
Mans Unides del bisbat de Solsona, amb la recaptació de

per tal de millorar el rendiment de les seves explotaci-

l’any 2011, ha pogut sufragar els projectes següents:

ons; amb aquest programa hom ha ajudat 220 famílies

A Benín (Àfrica occidental): Programa continuat

camperoles, unes 1.100 persones que viuen en una

d’alfabetització i formació per a dones, que va incloure

situació de pobresa extrema. Cost: 79.894 euros. A

els temes d’higiene, nutrició, salut, drets i deures, així

Nzara (sud del Sudan): Participació en la construcció

com altres aspectes destinats a promoure l’autosufici-

d’una escola de primària en una població de grangers

ència de la dona i reduir la mortalitat infantil; d’aques-

que viuen amb menys d’un euro al dia. Mas Unides hi

ta millora se’n podran beneficar indirectament unes

ha aportat la construcció de dues de les aules per a

150.000 persones. Cost: 99.271 euros. Al Paraguai

cent alumnes i el seu equipament. Cost: 20.000 euros.

oriental: Programa de capacitació i formació d’agricul-

Els dos primers projectes s’han cobert amb les

tors, orientant-los a una millor utilització dels recursos

aportacions bàsiques provinents de les quotes de so-

naturals, dotant-los de sistemes de producció més efi-

cis, donatius de col·laboradors, col·lecta a les esglésies

cients i d’una planificació més adequada dels conreus

i ingressos d’activitats solidàries (tómboles, festivals,
etc.). El tercer projecte (l’escola) s’ha pogut dur a terme
gràcies al llegat d’una persona que va decidir continuar
essent solidària fins i tot després de la seva mort, al
qual llegat s’han sumat l’aportació del bisbat i dos donatius més.
Quant als ingressos, el resum és el següent: suma
col·lectes de les parròquies, 36.541,87 euros; socis,
donatius i activitats diverses, 158.854,91 euros; llegat
rebut en herència, 5.323,72 euros; aportació del bisbat, 3.502,10 euros. Mans Unides, en nom dels pobres
que no tenen veu, vol donar les gràcies a tothom qui
ha fet possibles aquestes obres que han alleugerit el
patiment i les mancances en què es trobaven aquests
germans nostres.

Trobada de joves «Taizé», a Berlín .............................................................................................
Un grup de catorze joves del bisbat participaren en aquesta trobada europea que es va desenvolupar del 28 de desembre a l’1 de gener. La pregària va ser fonamental: tres
pregàries diàries de 45 minuts i, com cada any, la pregària
per la pau de les onze a les dotze de la nit del dia 31 de
desembre. Acabar l’any pregant és especial i diferent! Cal
destacar el bon ambient pels carrers de la ciutat amb els
altres participants. També van aprofitar-ho per a fer turisme per la ciutat i visitar la porta de Brandenburg, el mur de
Berlín, la TV Tower, el museu de Pèrgam…
La carta de Taizé parla sobre la solidaritat i la confiança entre les persones, la confiança en Déu, per a
superar els problemes i les coses que sovint ens diferencien. Informa: Marc Trulls.
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Tr i b u n a

29 de gener del 2012

Religió i felicitat|Vicenç Devesa i Montserrat.................................................................................
Fa pocs dies la premsa es feia ressò d’un estudi es-

tat ens vulgui fer creure el contrari, sinó que és un

tadístic realitzat entre la població de diversos països

do que ve del nostre interior.

sobre la percepció de la felicitat que experimentaven els seus habitants. En els resultats de l’esmen-

Respecte a la felicitat que semblen generar les

tada enquesta es constatava que sovint no coincidia

creences religioses, sabem que la nostra fe no ens

la sensació de felicitat que tenien els habitants amb

estalvia cap dels contratemps que puguem patir al

el nivell de desenvolupament econòmic del país, la

llarg de la nostra existència, però el que sí que ens

qual cosa, segons el comentari que apareixia en la

pot donar la fe és una força ben profunda per a en-

notícia, era altament sorprenent.

carar totes les penalitats que se’ns vagin presentant.

En el mateix estudi es feia una classificació del

De vegades els cristians hem estat acusats d’es-

nivell de felicitat que experimentaven les persones,

tar més pendents de la vida eterna que de la present,

segons les seves creences religioses. En aquest sen-

com si la nostra sensació de felicitat vingués donada

tit, es constatava que els cristians eren el grup que

pel fet de desentendre’ns dels problemes presents.

donava uns resultats més positius, seguits a certa

El mestratge de Jesús no va pas en aquesta línia. No

distància pels creients d’altres religions, mentre que

hem pas d’esperar l’altra vida per a gaudir del Regne

aquells que es declaraven ateus o agnòstics queda-

de Déu, sinó que es tracta de fer-lo present ja en el

ven a una distància molt notable, essent el grup que

nostre món, en el nostre entorn. Una característica

deia experimentar una sensació de felicitat inferior.

de la felicitat autèntica, i de la joia de la vida cristiana, és que no té sentit si no la compartim amb els

La saviesa popular diu que «els diners no fan la

qui ens envolten.

felicitat». D’una banda, cal dir que repetir aquesta
màxima davant aquells que no tenen garantits els

Tal com va afirmar la Mare Teresa de Calcuta: «No

mínims imprescindibles per a portar una vida digna

podem permetre que ningú que se’ns apropi no se

pot ser considerat un insult. D’altra banda, però, les

senti després millor i més feliç.»

dades evidencien que la felicitat no és un producte
que es pugui comprar, malgrat que sovint la publici-

full

8

cial dif ícil per a la fe cristiana, amb
religiosa familiar, com pot entrar un
amb Jesús? Com pot iniciar-se en el
ir una trobada personal amb Ell?

Xavier Novell i Gomà, bisbe de
els joves a avançar cap a una vida
iració de despertar en aquells qui no
er conèixer la proposta cristiana i
reients a avançar en un camí

Carta als joves

Editorial Claret acaba de publicar en traducció catalana aquest lli-

Xavier Novell i Gomà

nvolupament de la fe no és quelcom
e ser de l’home, sinó que, per contra,
s seves aspiracions més genuïnes, és a
acions personals, l’interès per l’amor,
onèixer, la recerca de la realització
ntat de ser útil i d’aportar alguna cosa
.

Llibres|Una «Carta als joves» per a pensar i treballar ....
Carta als joves
Xavier Novell i Gomà
BISBE DE SOLSONA

bre que van demanar a Mons. Xavier Novell en ocasió de la darrera
Jornada Mundial de la Joventut. Formen el seu entramat una introducció, quatre capítols (amb un total de catorze temes acabats tots
ells amb un «T’explico la meva experiència…»), un epíleg i tres apèndixs. Les quatre etapes que proposa són: trobada personal amb
Crist; construcció d’una fe ferma i personal mitjançant la pregària,
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l’eucaristia i la confessió; vivència de la santedat en un estat de vida
concret; resposta a la vocació que pot ser el matrimoni, el sacerdoci
i la vida consagrada. Amb un objectiu ben definit: «La finalitat d’aquest text és fonamentalment missionera. […] És la meva contribució al projecte eclesial de la nova evangelització.»

