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És Pasqua, som Pasqua
És Pasqua perquè t’he vist!
Com Sant Benet, també nosaltres som Pasqua quan veiem amb tendresa
i estimació cada germà.
Som Pasqua quan mirem l’altre sense recels ni malfiances.
Som Pasqua quan sabem perdonar setanta vegades set.
Som Pasqua quan ans apropem als altres amb un cor net.
Som Pasqua quan enderroquem murs que ens separen i quan construïm
ponts.
Som Pasqua quan obrim camins d’esperança i de pau.
Som Pasqua quan, amb la nostra vida, som signes de comunió i de
fraternitat.
Som Pasqua quan sembrem llavors de comunió, de compassió i de pau.
Som Pasqua quan estimem sincerament, de debò, i a tothom, sense
diferències, sense exclusivismes, sense excloure cap germà.
Som Pasqua quan saps eixugar les llàgrimes dels qui ploren i consolar
l’entristit.
Som Pasqua quan sabem portar i compartir les càrregues d’aquells que
ja no poden més.
Som Pasqua quan tenim la humilitat al cor.
Som Pasqua quan ens desfem de lligams que ens esclavitzen i que
esclavitzen els germans.
Som Pasqua quan tenim els ulls i el cor, lliures de prejudicis i de rancors.
Som Pasqua quan lluitem per la justícia i per la llibertat.
Som Pasqua quan assenyalem als altres, Jesús, el Senyor.
Som Pasqua quan, malgrat la nit i la foscor de la vida, esperem l’albada
que ens porta el sol que ve de l’Orient.
Som Pasqua quan alcem els qui han caigut i ajudem a caminar els qui es
trobem al marge del camí.
Som Pasqua quan, tot i l’aridesa i la duresa de la vida, continuem
avançant, sempre endavant, ESTIMANT i deixant-nos estimar.
Santa Pasqua!
Santa Nit!!
Que el Senyor Ressuscitat sigui sempre per a nosaltres, font de pau, de
joia i d’esperança.!
P. Josep Miquel Bausset

Celebració de la diada de la Mare de Déu de Montserrat

Vetlla de Santa Maria
La Vetlla de Santa Maria, de la
nit del dia 26 d’abril, enguany va
tenir un pròleg de gran bellesa i
qualitat musical seguint els textos
del Llibre Vermell de Montserrat.
Comptà amb l’acompanyament
musical del Cor de Cambra Absis
i del Cor Àuria, dirigits per Josep
M. Salisi. També hi participà un
grup instrumental de música antiga format per Montserrat Nicuesa,
percussió; Jordi Cebolla, flabiol i
tamborí de cordes; Isidor Rosich,
flauta; Àlex Rosanes, guitarra renaixentista; i Maria Altadill, viola d’arc.
Homilia de l’arquebisbe d’Urgell,
Joan-Enric Vives
L’Eucaristia de la Vetlla va començar a les 10 h de la nit del dia
26 i va estar presidida per l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives.
A l’homilia, Vives va tenir paraules especialment adreçades a la comunitat monàstica “Com estimem Montserrat i la comunitat tan referent dels monjos benedictins que tenen cura de la Mare de Déu que és
Mare de tots”. “Crec poder interpretar el sentiment dels bisbes i del país
si us dic que el poble català i l’Església que fa camí a Catalunya mai no us
n’estaran prou agraïts”, ha expressat. “Avui els qui pugem a Montserrat
també venim a dir que els sentim nostres i que cap defallença ni pecat
no ens farà perdre la nostra estimació per Montserrat i el nostre agraïment a la seva mantinguda pregària i acollida”.
Vives ha demanat també que Montserrat i la comunitat continuï
sent lloc privilegiat d’acolliment, de pregària i de misericòrdia. “Us necessitem per venir a rebre gràcia, pau, fortalesa i consell en les proves.
A Catalunya necessitem Montserrat perquè ens sigui lloc de refugi i oasi
enmig dels tràfecs de la vida, i moltes persones s’hi puguin atansar per
viure la seva fe i la seva devoció, però també per poder trobar consell,
perdó, misericòrdia i bellesa inspirada en la fe”.
Consell que per a Vives també passa per posar davant la Mare de
Déu els anhels i necessitats del país. “Que en les eleccions de diumenge
a les Corts de l’Estat surtin elegits aquells que millor i més encertada-

ment treballin per la pau i la reconciliació, pel respecte de la nació catalana i de la nostra llengua i cultura, pel diàleg entre tots els pobles que
formem l’Estat, cridats a estimar-nos i a col·laborar solidàriament”.
Vives ha demanat que els polítics “treballin per una solució al problema català -com l’anomenava el bisbe Ramon Masnou- que superi la dialèctica dels vencedors i els vençuts en el conflicte actual que ha originat
sofriments per totes bandes, presons i llunyania de la pàtria”. I ha afegit
que, com diu el Papa Francesc, s’atreveixin a dissenyar “una cultura que
privilegiï el diàleg com a forma d’encontre, la recerca de consensos i
acords, però sense separar-la de la preocupació per una societat justa,
amb memòria i sense exclusions”.
D’aquí, ha remarcat, que també els demani “que actuïn amb responsabilitat en la línia d’aconseguir una economia social que posi interès
preferent pels qui menys recursos tenen, i es preocupin de la família,
del suport i respecte a la vida, de les esperances del present i del futur
per als joves i els aturats, amb treball decent, dels emigrants, i dels més
vulnerables, així com la defensa del medi ambient”.
Ofrena de l’oli i paraules de l’Abat
En el moment de l’Ofertori, el P. Abat va rebre l’ofrena de l’oli simbòlic pel manteniment de llànties que cremen durant tot l’any en la Basílica, i que representen a totes les comarques de Catalunya i també a
moviments i institucions que les han anat ofrenant des del 1947. La Lliga
es va fer present a la Vetlla i participà també en aquesta ofrena.
En les paraules d’agraïment per l’ofrena de l’oli, l’L’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va demanar a la Mare de Déu de Montserrat que
«il·lumini tots els ciutadans de Catalunya i els seus governants per trobar
una sortida justa a la situació actual i puguem avançar per camins de
diàleg, cooperació i superació de les desigualtats» i adreçant-se als peregrins que ens vàrem congregar a l’abadia de Montserrat afegí: «Venim
per agrair-li el seu patronatge sobre Catalunya i per posar sota la seva
protecció, una vegada més, aquest poble que té encomanat com a Patrona, en una etapa difícil de la seva història i en aquesta vigília d’eleccions».
«Que ella, tal com cantem en el Virolai, il·lumini la catalana terra, i
il·lumini tots els ciutadans de Catalunya i els seus governants perquè puguem trobar una sortida justa a la situació actual i que puguem avançar
per camins de diàleg, de cooperació, de superació de les desigualtats i
de les zones de marginació», va sol·licitar.
Origen de la Vetlla
L’origen de l’actual Vetlla de Santa Maria es remunta a l’any 1947,
quan es van celebrar les festes de l’entronització. En aquella ocasió, es va
reprendre la tradició multisecular de “vetllar Santa Maria”. Van ser molts
els pelegrins i devots que en grup, en família o individualment van pujar

a la Basílica de Montserrat la nit del dia 26 per venerar la Santa Imatge
abans de ser col·locada definitivament en el seu nou tron. Els pelegrins i
devots eren rebuts pel P. Adalbert Franquesa, que en aquell moment era
el Sagristà Major. L’endemà, dia 27, va tenir lloc la solemne celebració de
l’Eucaristia a les places, en la qual el poble català va fer ofrena a la Mare
de Déu d’un nou tron. L’organització de les anomenades “festes de l’entronització” va anar a càrrec de la comunitat monàstica i de la Comissió
Abat Oliba. Des d’aquell moment, la Vetlla de Santa Maria s’ha celebrat
ininterrompudament fins als nostres dies.
Actes del 27 d’abril, Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat
L’endemà, dissabte 27 d’abril, a Montserrat, a les 7h es va celebrar
la Missa de l’Alba, al Cambril de la Mare de Déu, i a les 11h l’Eucaristia
conventual, que presidí el cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella.
A Barcelona, la Lliga es va sumar a la missa celebrada a les 19 h a la
basílica dels Sants Just i Pastor. En acabar es va resar la Visita Espiritual a
la Mare de Déu de Montserrat, del venerable Torras i Bages.

Joan Planellas, nou arquebisbe de Tarragona

El passat 4 de maig, la Santa Seu va fer públic el nomenament del
capellà de Girona Joan Planellas i Barnosell com a nou arquebisbe de
Tarragona. Planellas és actualment degà de la Facultat de Teologia de
Catalunya i substituirà l’arquebisbe Jaume Pujol que va arribar a l’edat
de jubilació el passat febrer. L’entrada de Planellas a Tarragona serà el
dissabte 8 de juny.
La Lliga Espiritual de la Mare de
Déu de Montserrat, des d’aquestes
pàgines vol donar la seva enhorabona a Mn. Planellas i desitjar-li tot
l’encert pastora en aquesta nova
responsabilitat. Així mateix es posa
a la seva disposició per cooperar en
tot allò que estigui a l’abast de la Lliga i d’acord amb les seves finalitats.
Com apuntava Jordi Llisterri a Catalunya Religió, és una “bona notícia
per a l’Església catalana. Tarragona és una de les seus més important de
l’Església a Catalunya, seu primada i capital històrica. Planellas també
serà el president de la Conferència Episcopal Tarraconense que agrupa
els deu bisbats catalans. Un nomenament molt rellevant en temps d’una
certa sequera de bisbes catalans i integrats en la vida pastoral de l’Església a Catalunya. I més després de les especulacions dels darrers mesos
sobre candidats episcopals de fora de Catalunya. Equilibris de la Santa
Seu”.

Planellas és un capellà en plena sintonia amb el papa Francesc, amb
una trajectòria eclesial molt arrelada a Catalunya, i que creu en el treball
conjunt entre els bisbats catalans. Nascut a Girona el 1955 (però criat
a Verges), és doctor en teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana
de Roma, va ser rector del seminari de Girona (1996-2002) i director
de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona (1988-1998) en
l’època del bisbe Jaume Camprodon. El 2008 el bisbe Carles Soler el va
nomenar canonge de la Catedral de Girona. Des de 2010 forma part de
l’equip directiu de la Facultat de Teologia de Catalunya, primer com a
vicedegà i degà des de 2015.
“Un recorregut eclesial idoni per a l’episcopat –afirma Llisterri-. A
la Facultat de Teologia, d’esperit obert i dialogant amb la societat, es
formen els capellans de tot Catalunya. Des d’aquesta talaia, Planellas
coneix molt bé la realitat de totes les diòcesis catalanes i del clergat més
jove. I, encara que no és habitual que sigui promogut a arquebisbat un
capellà que no hagi estat bisbe d’una altra diòcesi, a Tarragona ja va passar el 2004 amb el nomenament de Jaume Pujol”.

La Lliga institueix el Premi Abat Marcet al llibre religiós

Tal com es va anunciar a l’Assemblea, La
Lliga ha instituït el Premi Abat Marcet al llibre
en català de temàtica religiosa. Aquest Premi
té per objecte reconèixer l’obra publicada més
rellevant des del punt de vista del seu interès
temàtic i de la qualitat del text. Alhora s’ha convocat la primera edició del premi, que correspon a aquest 2019.
Poden optar al Premi llibres originals en
llengua catalana o traduïts al català, publicats
en primera edició
des del 27 d’abril,
dia de la Mare de
Déu de Montserrat, de l’any anterior fins al 27 d’abril de
l’any en curs. Excepcionalment, en aquesta
primera edició el període anirà del primer
de gener de 2018 fins el 27 d’abril de 2019.
Tots els socis de la Lliga podeu proposar
obres candidates que reuneixin els requisits esmentats. La recepció de candidatures
externes finalitzarà el 30 de maig de 2019.
Podeu trametre les vostres propostes a la

secretaria de la Lliga (c. Montnegre, 8 3r 1a, 08029 Barcelona o lalliga.
cat@gmail.com).
En un full a part us trametem les bases completes.

La Lliga visita Manresa

Visita a La Cova Sant Ignasi (Santuari i cova, lloc de pelegrinatge i
culte i Centre Internacional d’Espiritualitat dels Jesuïtes) i, optativament
a La Seu de Manresa (Col·legiata Basílica de Santa Maria de Manresa: un
dels exemples més representatius del gòtic català i símbol i de la capital
del Bages).
Dissabte, 25 de maig de 2019, d’11a 18 h
Inscripció: Marta Sala 610 625 837 - martasalav@outlook.es
Preu: 20 €. Feu ingrés o transferència al compte de la Lliga: ES46
2100 0880 3102 0025 1082. Per la visita guiada a La Seu de Manresa
caldrà abonar 10 € addicionals per persona.

Carrasco i Formiguera: un referent pels nostres dies

Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona 1890 – Burgos 1938) resumeix en la seva
figura una Catalunya que encara ha de trobar el seu lloc. Catòlic practicant, republicà
convençut i nacionalista insubornable, fou
víctima de la violència de la Guerra Civil per
partida doble. Capturat a bord del mercant
Galdames amb el qual fugia d’una Barcelona on se’l perseguia, caigué en mans
del règim de Burgos que uns quants mesos després l’afusellaria, previ judici-farsa i
malgrat totes les intervencions al seu favor,
fins i tot internacionals.
Era però la conclusió d’una vida riquíssima, en què va sembrar moltes llavors que
avui poden donar els seus millors fruits. En efecte, de la seva acció durant la República, com a conseller del Govern de la Generalitat, com a
dirigent d’Acció Catalana i d’Unió Democràtica després i com a col·laborador reconegut de El Matí i El Temps se’n desprèn un pensament, basat
en una triple fidelitat (a la República, al país i a l’Església) que cal reivindicar i difondre, ja que ens ofereix claus per al moment actual. També
cal recordar el seu paper durant la guerra, en que destacà per les seves
operacions de salvament de persones i béns i pels vincles que establí
amb el poble i el govern d’Euskadi.

És amb aquesta intenció que la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat,
juntament amb la Secció d’Història de l’Ateneu Barcelonès, us proposem una jornada
amb dues conferències d’especialistes sobre Carrasco i Formiguera: una sobre els orígens del seu compromís, Carrasco i Formiguera i la Lliga Espiritual, a càrrec de Lluís
Duran; i una segona sobre la seva actualitat, Perquè ens cal fer memòria de Carrasco i
Formiguera, a càrrec de Hilari Raguer.

Manuel Carrasco i Formiguera:
un referent per als nostres dies
Intervenen

Els orígens del seu compromís: Carrasco i Formiguera i la Lliga Espiritual,
a càrrec de Lluís Duran, historiador
Perquè ens cal fer memòria de Carrasco i Formiguera,
a càrrec del P. Hilari Raguer, historiador
Presenten

Joan Solé Camardons, ponent de la Secció Història de l’Ateneu
Carles Armengol, president de la Lliga
Sala d’actes Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès, c. de la Canuda, 6 Barcelona

Dimarts 4 de juny de 2019, a les 7.00 h. del vespre
Entrada lliure. Aforament limitat.

Feu socis! Col·laboreu amb la Lliga!
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