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“Si no us convertiu”
1. La corrupció corromp la convivència democràtica, encara que la
corrupció en una democràcia sempre és inferior a la d’una dictadura que,
per definició, és un règim corrupte. Però quanta brutícia política,
legislativa, judicial, policial i mediàtica hi ha a Espanya i a Catalunya!
Quina poca ètica i estètica en tantes persones! Quanta brutícia també a
l’Església!, brutícia de caràcter econòmic, sexual, jeràrquic, dogmàtic.
Hi ha excepcions. Ara bé, Qui estigui lliure de pecat que llanci la
primera pedra!
2. Fa set anys (25 març 2005, Divendres Sant) el llavors cardenal Joseph
Ratzinger, va plantejar una profecia dramàtica al Via Crucis a prop del
Coliseu de Roma. El futur papa Benet XVI va clamar: “No hauríem de
pensar també en el que ha de patir Crist en la seva pròpia Església? (…)
Quina poca fe hi ha en moltes teories, quantes paraules buides! Quanta
brutícia en l’Església i entre els que, pel seu sacerdoci, haurien d’estar
completament lliurats a ell! Quanta supèrbia, quanta autosuficiència!
(…) La traïció dels deixebles, la recepció indigna del seu Cos i de la
seva Sang, és certament el major dolor del Redemptor, el que li traspassa
el cor. No ens queda més que cridar des del fons de l’ànima: Kyrie,
eleison, Senyor, salva’ns!”.

3. Ratzinger va continuar amb una pregària. Va dir: “Senyor, sovint la
teva Església ens sembla una barca a punt d’enfonsar-se, que fa aigües
per tot arreu. I també al camp veiem més jull que blat. Ens aclaparen el
seu vestit i el seu rostre tan bruts. Però els embrutem nosaltres mateixos.
Nosaltres els qui et traïm, malgrat gestos ampul·losos i les paraules
altisonants. Tingueu pietat de la vostra Església. També en ella Adam,
l’home, cau una i altra vegada. En caure, quedem en terra i Satanàs
s’alegra, perquè espera que ja mai puguem aixecar-nos. Espera que tu,
arrossegat en la caiguda de la teva Església, quedis abatut per sempre.
Però tu t’aixecaràs. Tu t’has reincorporat, has ressuscitat i pots aixecarnos. Salva i santifica l’Església. Salva’ns i santifica’ns a tots “.
4. Són paraules oportunes, en el proper tercer diumenge de Quaresma.
L’Evangeli d'aquest diumenge parla de conversió. L’ésser humà i el
cristià poden deixar de fer el mal. Poden fer el bé. Poden, si volen, optar
des del fons del seu cor per l’esperit de Jesús.
5. Sobre tot això, el cardenal Gianfranco Ravasi, predicador dels
exercicis espirituals realitzats aquests dies per Benet XVI, fa unes
consideracions al seu tuit. Sobre la temptació: “Tu, de quina part estàs?
La fascinació del mal t’ha captat subtilment “. Sobre els clergues: “El
sacerdot també és una persona fràgil, amb el seu bagatge de culpes i
misèries, que esperen el perdó diví i la conversió”. Sobre el perdó: “El
binomi clàssic ‘delicte i càstig’, en la genuïna espiritualitat bíblica es
transforma en el trinomi ‘delicte, càstig, perdó“. Sobre la fe que supera
la brutícia: “La llibertat, la gratuïtat, la puresa, l’espiritualitat del creure
en Déu amb fe autèntica i joiosa són l’única veritable recompensa.
Oriol Domingo.

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES
Horaris:
Dissabte, 9 de març.
GRAMUNTELL: 7 vespre.
HOSTALETS: 8 vespre.
SANT GUIM DE FREIXENET: 2/4 de 7 tarda (Celeb. Paraula).
TALLADA: 6 tarda.
Diumenge 10 de març.
AMETLLA: 10 matí.
BELLMUNT: 2/4 de 12 migdia.
CURULLADA: 11 matí.

GRANYENA: 12 migdia.
MONTPALAU: 1 migdia.
SANT ANTOLÍ: 3/4 d'una migdia.
SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
SANT PERE DELS ARQUELLS: 10 matí.
.

Com s’elegeix un Papa?
Els passos que cal fer són: A partir de la Seu Vacant, per la mort o la renúncia,
entre 15 o 20 dies, els Cardenals electors (els de menys de 80 anys) es
reuneixen a la Capella Sixtina, després de celebrar la Missa “Per la Elecció
d’un Papa”, on s’iniciarà formalment la reunió de la qual ha de sorgir el nou
papa.
L'elecció pot durar hores, dies, o setmanes Feta la primera ronda electoral, si
no hi ha acord, se’n realitzen després quatre per dia.
El Papa electe ha de rebre el suport dels dos terços dels votants. No obstant
això, si s'arriba a la trentena ronda electoral sense arribar al suport de dos
terços, es pot optar per la majoria absoluta (51% dels vots) i només participen
com a candidats els dos favorits.
A l’hora de la votació, cada cardenal escriu en una papereta el nom d'aquell
que creu que hauria de sortir elegit "segons la voluntat de Déu".
Els comicis es realitzen a porta tancada, sota un gran hermetisme. Previ a la
reunió, la Capella Sixtina és registrada per experts a la recerca de micròfons o
càmeres de televisió ocultes. Les gravadores, mòbils, tauletes, etc., estan
també prohibides.
Durant el conclave, els cardenals electors no poden trucar per telèfon, rebre
correspondència, llegir diaris o veure la televisió.
A més, es comprometen a guardar silenci sobre tot el que es parla durant el
conclave.
Després de cada votació es cremen les paperetes en una estufa preparada per
això. Si el Papa no ha sortit elegit, les paperetes es barregen amb una
substància resinosa perquè en cremar produeixin un fum negre. Quan
finalment el Papa surt elegit, les paperetes es cremen sense més i per la
xemeneia surt la “fumata blanca” Després de l'elecció, el degà pregunta a
l'elegit si accepta el càrrec i amb quin nom vol ser anomenat.
Els cardenals li juren obediència, es resa una oració d'acció de gràcies i
l'anomenat "cardenal protodiaca" presenta el nou papa a la Plaça de Sant Pere
amb la fórmula "Habemus Papam".
El nou pontífex es presenta doncs, davant la multitud i imparteix la seva
primera benedicció "Urbi et Orbe".

El Papa s’acomiada
"El Senyor m'ha cridat a pujar a la muntanya “Tabor” per dedicar-me encara
més a la pregària i a la meditació, i ho faré d'una manera més adequada a la
meva edat i a les meves forces. No abandono l'Església". Benet XVI es va
acomiadar així de les gairebé dues-centes mil persones que omplien la plaça de
Sant Pere per resar amb ell l'últim Àngelus del seu pontificat. El Sant Pare va
aconseguir emocionar als assistents. Sota un cel que amenaçava pluja,
banderes de països de tot el món i pancartes amb missatges de suport, l'emoció
i el respecte van impregnar la plaça de Sant Pere.
En la seva renúncia, va dir, "no significa abandonar l'Església, és més, si Déu
em demana això és perquè jo pugui continuar servint amb les mateixes
condicions i el mateix amor amb que ho he fet fins ara, però d'una manera
més adequada a la meva edat i a les meves forces ".
El Papa, emocionat, va ser interromput diverses vegades amb aplaudiments de
la multitud durant la seva al·locució als fidels.
Puntual com de costum, a les dotze del migdia, la finestra papal es va obrir i
per ella va treure el cap Benet XVI per beneir els assistents i procedir amb el
rés de l'Àngelus, el que va desencadenar una enorme ovació que el mateix
Pontífex va interrompre amb un senzill "gràcies".
Benet XVI va triar per aquest segon diumenge de Quaresma el passatge de
l'Evangeli sobre la Transfiguració del Senyor de l'evangelista Lluc, en què
relata com Jesús es transfigurà mentre resava en una mena de retir espiritual a
la muntanya del Tabor al costat de Pere, Jaume i Joan.
El seu últim Àngelus va estar ple d'emoció però també d'energia, i ple de la
passió que aportaven els crits dels joves que eren a la plaça per acomiadar
Ratzinger. De tots ells es va acomiadar en diversos idiomes.
Després del seu últim Àngelus, va publicar a internet el que alguns afirmen
que serà el seu últim tuit i en el qual es pot llegir: "En aquest moment
particular us demano que reseu per mi i per l'Església confiant com sempre
en la providència de Déu ".
Dimecres passat, el papa Ratzinger, que complirà 86 anys a l'abril, va celebrar
la seva última audiència general, aquest cop a la plaça de Sant Pere i no a
l'Aula Pau VI, per donar cabuda a 200.000 pelegrins. I dijous passat, dia 28,
Benet XVI va deixar el Vaticà a les 5 de la tarda en un helicòpter. Així la seva
renúncia ha passat ja a ser part de la història de l'Església. La seva marxa ha
estat transmesa per televisions de tot el món.
G. SÁNCHEZ
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