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Estimats fidels,
El Sant Pare Benet XVI ha anunciat la seva renuncia al ministeri de
bisbe de Roma i pastor de l’Església Universal. Aquesta serà efectiva a les vuit
del vespre del proper dia 28 de febrer.
La nostra primera reacció ha de ser la del respecte obedient a llur
decisió. Ell i només ell pot prendre-la i ho ha fet lliurement i mogut pel bé de
l’Església.
En segon lloc hem d’agrair al Papa Benet el seu servei durant els vuit
anys del seu pontificat. Donem gràcies a Déu per aquest papa bo, humil,
intel·ligent i valent.
En darrer lloc, invitar-vos a viure el temps fins a la renúncia i l’elecció
d’un nou Sant Pare en actitud de pregària. Us demano a tots que almenys
resem cada dia un parenostre pel Papa Benet, pel col·legi cardenalici, per futur
Papa i l’Església. També us demano que en totes les eucaristies i reunions de
pregària, des d’avui, pregueu per aquestes intencions.
Cordialment,

+Xavier, Bisbe de Solsona
,

Solsona, 12 de febrer de 2013 .

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES

Defuncions:
MONTOLIU:
El 19 de febrer morí a Barcelona, als 91 anys, Joan Roca i Miquel,
casat amb Maria Carles i Prat.
.

GRANYENA:
El 16 de febrer morí als 82 anys Joan Valls i Creus, viudo de Carme
Balcells i Recasens.
El nostre condol als familiars.
Horaris:
Dissabte, 2 de març.
HOSTALETS: 8 vespre (Missa de catequesi).
Diumenge 3 de febrer.
CASTELLNOU D'OLUGES: 12 migdia.
FONOLLERES: 11 matí.
GRANYENA: 12 migdia.
PALLEROLS: 10 matí.
SANT ANTOLÍ: 3/4 d'una migdia.
SANT GUIM FREIXENET: 2/4 de 12 migdia (Missa de la Comunitat)

TALAVERA: 2/4 de 12 migdia.
VILAGRASSETA: 10 matí.
.

Sant Antolí. Reunió de Vida Creixent: El dimecres vinent, 27 de
febrer, a 2/4 de 5 de la tarda.
TROBADA GENERAL DE VIDA CREIXENT:
Aquest any la trobada general de Vida Creixent del Bisbat de Solsona es
farà a Mollerussa el dijous vinent dia 28 de febrer.
Horari de la jornada:
L'autocar sortirà 8,30 del matí de Sant Guim de Freixenet.
8,40 de Sant Antolí. 8,50 de Cervera. A les 10 del matí: arribada a
Mollerussa i xocolatada.
2/4 d'onze: assemblea.
2/4 de 12: conferència a càrrec del nostre Sr. Bisbe.
1 del migdia: Eucaristia.

2/4 de 3: dinar i en acabar “l'hora dels adéus”.

Curset Prematrimonial. L'Arxiprestat de la Segarra ofereix el
segon curset prematrimonial els dies 9 i 10 de març al Casal
Parroquial de Cervera. L'horari, tant el dissabte com el diumenge,
és de 5 a 7 de la tarda. Els interessats podeu dirigir-vos al vostre
Mossèn, o també al telèfon: 973-530313 en hores del despatx (12 a
13,30, el dilluns no).
BENET XVI

“Resaré per tots vosaltres, ja que sé que en el silenci i en la
soledat, us tindré tots, sense jo saber-ho, amb noms i cognoms,
davant d’un DÉU que, sense obrir els llavis, sabrà l’amor que li
tinc i com el guardo en el meu cor.
Me’n, vaig vers Aquell que, des de fa moltíssims anys, sé que
m’estima tal com sóc.
Me’n vaig a descobrir, ara encara amb més força, tot allò que amb
la meva ploma vaig escriure en hores de contemplació, reflexió i
estudi:
Ell és el meu DÉU i l’adoraré fins a la fi dels meus dies.
Ell és el meu SENYOR i he intentat de guiar la seva barca.
Ell és el meu ESPERIT i sap molt bé que aquesta hora ja estava
marcada amb exactitud en el seu rellotge diví.
Aniré vers Aquell que està esperant-me i, estant amb Ell, sentiré
que continua estimant-me.
Aniré a fruir d’allò que els sorolls i la responsabilitat, no m’ha
permès de fer-ho en plenitud.
Me’n vaig, però no pas fugint, sinó complint a cada moment allò
que ha estat la clau de la meva consagració al Creador: per amor
i obediència hi vaig anar… i per amor i obediència me n’entorno.
Me’n vaig… però resta la gran obra del Senyor: la seva Església.
Pel seu bé, per ella i amb ella me’n vaig i em quedo”.
Text de Javier Leoz Ventura

El Camí de la Quaresma
Aquest camí ja va començar el dia 13, dimecres de Cendra, i acabarà el
dia 24 de març, Diumenge de Rams per donar pas a la Setmana Santa.
Cada any els cristians, qui més qui menys, recorrem aquests Camí, que
no és mai idèntic als anteriors.
Primer, perquè només en un sol any la vida ens canvia molt, tant si ens
n’adonem com no.
En segon lloc també el nostre món canvia molt ràpid i, potser no, cap a
millor.
I en tercer lloc canvia la nostra Església.
Cada un d'aquests canvis els portem a l’alforja en el nostre caminar per
la Quaresma i malament rai si no els hi incorporem i caminem amb ells,
Potser seria senyal que no caminem, que estem parats i que hem perdut
el tren de la vida, del món i de l’Església.
Si ens entretenim un xic en el camí de l’Església, entre altres aspectes
ens adonarem:
De l’envelliment tant dels sacerdots com dels fidels habituals.
Del descrèdit de l“església-institució” no sols en els ambients més
allunyats (TV, Radio, premsa..) sinó també en una gran majoria dels
fidels habituals de les celebracions litúrgiques.
De la vitalitat d’un bisbe jove, com el nostre, que posa en marxa un Nou
Pla de Pastoral.
De la sacsejada que ha suposat la renúncia del papa actual i de la
incògnita del futur papa.
Davant de tot això, tenim encara vora trenta dies quaresmals per fer el
nostre camí tocant de peus a terra i amb la mirada posada en el camí de
Jesús per anar planificant el camí de cada dia i, amb la Pasqua
ressuscitar a un compromís nou, a una vida nova i a una il·lusió i
esperança nova.
A més, seguint l’Evangelista Sant Lluc, contemplarem en Jesús la
immensa misericòrdia del Pare del Cel, que ens impulsarà també a tots
nosaltres a tenir entranyes de misericòrdia amb tothom.
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