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La meitat dels membres del nou
Consell Pastoral del Bisbat són laics

BISBE

Nadal en la fe
de l'Església
m
JAUME CAMPRODON

A

companyats de la m à d e
Maria, h e m arribat a N a dal. D é u m a n t é sense desdir el seu propòsit: « F e m
l'home a imatge i semblança nostra.» El Jesús de Nadal, d e N a t zaret, dels camins d e Palestina,
el M e s t r e dels e n c a r a m e n t s a m b
els fariseus al pòrtic del temple,
es presenta sense lligams q u e
l'empetiteixin: és l'home lliure.

El Jesús de les multituds xacroses, dels qui n o t e n e n n o m ,
el Jesús del Calvari és l ' h o m e - D é u
que salva.
Davant del Nadal d e Betlem,
de Jesús nascut de M a r i a Verge,
ens prosternem reverents i, encara
que com sant T o m à s immergits
en mil dubtes, tenim la llibertat
i el coratge de dir: «Senyor m e u
i D é u meu!»
E n la fe d e l'Església, b o n
Nadal!

Sí creus en la
Humanitat,
ajuda aquells que
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Fes-te soci de •
Creu R o j a É ^

pels seus drets.

Entre ells hi ha un lampista bomber i un constructor
EL PUNT

H El nou Consell Pastoral del Bisbat, que té com
a missió principal assessorar el bisbe en aquelles
qüestions que aquest plantegi, consta d'una trentena
de meribres, dels quals la meitat són laics. Entre
els seus membres hi ha 9 dones, 3 de les quals
El secretari general del bisbat,
mossèn Joan Naspleda, ha manifestat que encara falten per nomenar dos dels quinze laics que
han de formar el consell pastoral
i que corresponen a la lliure designació del bisbe. La resta han
estat escollits pels vicaris episcopals de cada una de les quatre
zones pastorals en què està dividida actualment la diòcesi i la
majoria d'ells ja formen part dels
grups que treballen en les parròquies. Aquests, grups són els
que porten la catequesi, les delegacions de Càritas o formen part
dels consells parroquials.
Els laics escollits fins avui són
els següents: per la Z o n a d e Girona, Montserrat Cornellà, professora de la Universitat de Girona, i Jaume Torrent, administratiu. Per.la Zona de la Costa,
Joan Rubis, publicista, i Elvira
Villagrassa, professora de religió.
Per la Zona de l'Empordà, Josep
Guiolà, lampista bomber, i Maria
Anita Ribas, mestressa de casa.
I per la Zona de l'Interior, Dolors
Juliol, assistenta social, i Carme
Campeny, administrativa. A més,
hi ha Lluís Ferrer, professor de
religió, i Miquel MoUedo, jubilat
de la Renfe.
Fins ara el Consell Pastorars'ha

Bar
Can Florís

són religioses. A més, entre els designats hi ha
professors de religió, mestresses de casa, assistents
socials, lampistes i constructors. El Consell s'ha
reunit ja tres vegades aquest curs i ha tractat de
temes diversos, com ara l'aplicació del Concili Català
i la composició de la comissió permanent.

Jaume Camprodon
reunit tres vegades, sota la presidència de Jaume Camprodon.
La primera, el 13 de juliol al Seminari, on es va constituir formalment i es va presentar el projecte sobre la recepció del Concili

Català. La segona reunió va tenir
lloc als Àngels el 28 de setembre
i el tema central va ser l'elaboració
de propostes pràctiques per apli"c'afél" co'ficili''à~les parròqüièsr
Entre aquestes propostes hi havia
motivar els capellans perquè motivessin la gent i publicar articles
i informacions al Full parroquial
i als mitjans de comunicació social. També es va debatre la composició de la comissió permanent
i l'elecció del moderador. Finalment, el 23 de novembre passat
va tenir lloc la tercera reunió,
de nou al Seminari, en la qual
es va aprofundir en . els temes
anteriors.
Segons el Dret Canònic, «només
es poden designar pel Consell Pastoral aquells fidels que destaquin
per la seva fe segura, els bons
costums i la prudència». I segons
el cànon 512, «al Consell Pastoral
li correspon, sota l'autoritat del
bisbe, estudiar i valorar allò que
es refereix a les activitats pastorals
en la diòcesi i suggerir conclusions
pràctiques sobre elles». Per tant,
els membres del Consell no tenen
poder decisori sobre cap tema sinó
només deliberatiu. El director de
l'arxiu diocesà, doctor Marquès,
ha comentat que «són designats
que no decideixen».
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Diumenge, 22 de desembre
A les 12 del matí
A la plaça de l'Església, ani-mació infantil a càrrec del
grup EL CARRILET.

.C/Major, 3 2 .
Tel. 47 82 26
RIUDELLOTS DEIA SELVA

A 2 / 4 de 5 de la tarda
Al pavelló, audició de sardanes n. 200 a càrrec de la cobla Ciutat de Girona.
Repertori:

Gràfiques
GERMAN

Atractiva
F. Juanola
L'ermita dels Àngels
PauMarons
Colla Dansa Eterna,
F. Mas Ros
Catalanitat^'
Vicenç Bou
Sardanistes de RiuiieDols
Fiànc
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A l'Església, concert de sardanes a càrrec de la cobla
Costa Brava dintre la Campanya de Música de la cobla

i'ímpresos

IConstnjctofs déïdipòsitsj
^ per à'combusHole

OBRES RIUDELLOTS, S.L

de ta Diputació de Girona.
Durant el concert es farà un
homenatge al mestre Tomàs
Gil i Membrado.
Presenta: Montserrat Juvanteny.
Repertori:
la PART
Sardanistes de Riudellots
Fiancésc Camps
Riudellots, poble de tots Joaquim Soms;
Els gegants de Riudellots
La font del Mas Vilà
Diàleg dlnstrumi
PerïFontàs
aRrudellots
Fredalc Pujol.
Marcel Sabaté
Iciadves96(estrraa|
Alfons Mias
BorrosrtatMatmada
DesèAniverïan
Francesc Camps Comellas
Rius. nats 1 rierDts
FtemcescMasRos

A les 4 de la tarda
Al pavelló, 9 sardanes, audicions n. 2 0 1 , 202, per les
cobles Principal de Banyoles
i Costa Brava.

Albert
Tulsà
s.l.

una profanació». / EL PUNT

TORDERA

Camp de treball
vocacional al centre El
Rusc per a joves
H La Delegació de Pastoral Vocacional del Bisbat de Girona organitza un camp de treball per
a nois i noies de més de 19 anys
que tindrà lloc a la comunitat El
Rusc de Tordera els dies 26, 27
i 28 d'aquest mes. El tema serà
El servei dels marginats i el curs
està obert a tots els joves que
desitgin reflexionar sobre el seu
futur. Per a més informació cal
trucar al Seminari Diocesà, número 20 04 62. / EL PUNT
BAR MUSICAL
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Repertori:
P.B. Pinzellada
P.B. De festa en festa
C.B.rAplec de Navals
C.B. INICIATIVES 96
C.B.LanamadelaS
PB Joventut d
PBVellas

\
jetTÍ2 del ma:tí
la plaça de l'Església, audició de l'Esbart Dansaire
d'Olot
A 2 / 4 de 5 de la tarda
Al pavelló, audició de sardanes n. 203 a càrrec de la cobla Ciutat de Girona.
Repertori:
Donzella i Galan
Conxita endscra
Rosa bella
LesfedesdelToLErmitadeSantPonç
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[«/// millor marxa de la Selva»
Av. Països Catalans, 57
RIUDELLOTS DE LA SELVA
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Agustí Mauné
Pere Mercader
Josep Saderra
Artur Riembau
Uuís Buscarons.

1 tot seguit gra'n ball tradicional a càrrec del grup Clau
de Lluna.

.^ant CristòfoC
Forn de pa
Croissanteria
Pastisseria
Cafeteria

• Dipòsits simples
• Dipòsits de doble paret
• Caldereria en general

D'OBRES

17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona)

I El bisbe de Vic, Josep Maria
Guix, ha afirmat en una conferència a l'Institut de Ciències Religioses- de Girona que «s'espera
atribuir un miracle al doctor Torras i Bages per avançar en el
carnf de la seva canonització». Torras i Bages, que va ser bisbe
de la diòcesi d'Osona a finals del
segle passat, va "ser declarat beat
per Joan Pau II fa un parell d'anys
i ara està en marxa el procés per
declarar-lo oficialment sant.
Segons: el.'.doctor Guix, Torras
i Bages «va ser un home de Déu,
servidor de l'Església i fidel a Catalunya». «Va ser amic de Cambó
i Prat de la Riba —ha afegit—
i va col·laborar estretament en
la redacció de les Bases de Manresa. També va ser consultat sobre
si calia canviar la lletra d'Els segadors, i va contestar que «seria
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Carrer Canigó, 27-Tel. (972) 47 71 72

El bisbe Guix diu que
falta un miracle per
canonitzar Torras i Bages
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Pollastres i ànecs a l'ast
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Bones festes
Av. Països Catalans, s/n
Tel. 47 80 30 • Fax 47 81 30
17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA
(Girona)

Agrícolí

RIUDELLOTS
C o m p r a - Venda
Reparació d e maquinària
^ricola
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Bon Nadal
i Feliç 1997
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