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El Diccionari Oxford va escollir “paraula de l’any 2016” l’expressió
anglesa “post-truth”, que es tradueix al català per postveritat, i la
defineix com l’adjectiu que “fa o denota circumstàncies en les quals
fets objectius no són tan influents en la formació de l’opinió pública
com l’apel·lació a l’emoció i a la creença personal”.
Aquest mot ha anat prenent una rellevància de forma exponencial
fins al punt que el darrer any el seu ús ha augmentat, segons
aquesta publicació, un 2000% en els mitjans de comunicació
respecte de l’any anterior.
Un fenomen que ve a coincidir amb les campanyes demagògiques,
sobre tot polítiques, però també comercials, en les quals el discurs
recolza més en l’aparença de la veritat que en la mateixa veritat. Es
parla més del que volem sentir, quasi sempre mitges veritats o
pseudoveritats, que de l’autèntica realitat, la qual potser no ens
interessa veure ni a nosaltres mateixos.
No és gens aliè a aquest fet la pèrdua de protagonisme dels mitjans
de comunicació tradicionals amb l'aparició de les xarxes socials. El
fet que tothom tingui accés a la divulgació de notícies, sense que
hagin de ser contrastades, fa que, moltes vegades, es publiquin
informacions mancades de tota credibilitat o que, fins i tot, ataquin la
integritat moral de les persones.
Evidentment no és per aquí on els cristians trobarem el camí de la
veritat. A l’evangeli de Joan, Jesús es defineix a sí mateix com a
“camí, veritat i vida”. No hi ha una raó més assenyada per justificar
el nostre seguiment del Mestre de Natzaret que fer nostres
aquestes paraules. Només anant amb la veritat per davant podem
fer creïble el seu missatge d’amor a Déu i als altres.

Febrer 2017
— Teresa de Jesús és la santa més representada en l’art, tret de la
Mare de Déu i Maria Magdalena. En vida, fra Joan de la Misèria ja li
va pintar a Sevilla un retrat, tot i que no va agradar gaire a la Santa.
Des d’aleshores, la seva imatge s’ha divulgat en totes les branques
de l’art, i en tots els estils. I no solament en grans obres, de pintura i
escultura, sinó també en altres modalitats més senzilles i populars
les quals són testimoni de la devoció i la simpatia que Teresa de
Jesús suscita entre la gent.
— ”Res millor ens hauria pogut portar el Nen-Déu en el seu ‘sac ple
de misericòrdia’ (…) que un grapat de Pau, d’aquella que només Ell
pot donar-nos de debò”. Així s’expressaven aquests dies les
carmelites descalces d’Alep després de viure una llarga etapa amb
la violència a tocar del seu monestir. Ara, un cop s’han aturat els
enfrontaments en aquesta ciutat, donen gràcies a tothom per les
pregàries demanant la pau que finalment han vist arribar.
— Aquests dies de gener se celebra el Consell plenari del Vicariat
de Bolívia-Uruguai-Paraguai amb assistència del P. Saverio,
general de l’Orde, i del P. Miguel i el P. Pedro Tomàs, provincial i
vicari provincial de la Província Ibèrica, de la qual depèn aquesta
demarcació sudamericana. El vicariat fou creat pel Capítol provincial
de Burgos l’any 2011 amb la finalitat d’incrementar la presència de
l’Orde en aquelles terres. Actualment està configurat per les
comunitats carmelitanes de Bolívia (La Paz, Cochabamba San
Antonio, Cochabamba Queru-Queru), Uruguai (Montevideo El
Prado, Montevideo Carrasco, Florida) i Paraguai (Lambaré Tupa
Roga i Fernando de la Mora San José Roga).
— El carmelita descalç Silvio José Baez, bisbe auxiliar de
Managua, ha estat nomenat “personatge eclesial de l’any”, per la
seves denúncies als abusos del poder establert, guanyant-se
l’estima, no només dels catòlics, sinó fins i tot de persones que
abans no compartien les postures de l‘Església, com ara els
intel·lectuals de Nicaragua -la majoria de línea esquerrana-, les
feministes i els moviments socials.

Dia 2

Dia 5
Dia 6
Dia 10
Dia 11
Dia 12
Dia 14
Dia 19
Dia 22
Dia 26

- Presentació del Senyor
Dia de la Vida Consagrada
Benedicció de les candeles a totes les misses
- Diumenge V de durant l’any
- Sant Pau Miki i companys. Mártirs
- Santa Escolàstica, verge
- Mare de Déu de Lourdes
- Diumenge VI de durant l’any
Campanya contra la Fam
- Sant Ciril i Sant Metodi, patrons d’Europa
- Diumenge VII de durant l’any
- La Cátedra de Sant Pere, apòstol
- Diumenge VIII de durant l’any

Aquesta festa també se l’anomena de la
Candelera i és d’origen oriental. Fins al concili
Vaticà II se celebrava com a festa
principalment mariana, però des de llavors ha
passat a ser en primer lloc cristològica, ja que
el principal misteri que es commemora és la
presentació de Jesús al temple i la seva
manifestació o trobada amb Simeó. El centre,
doncs, d’aquesta festa no seria Maria, sinó
Jesús. Maria entra a formar part de la festa pel
fet de dur en els seus braços Jesús, i està
associada a aquesta manifestació de Jesús a
Simeó i a l’anciana Anna. Fins al segle VII no
es va introduir aquesta festa en la litúrgia
d’Occident. Al principi, com a Orient, se celebrava la Presentació de Jesús més
que no pas la Purificació de Maria. Quaranta dies després del naixement de
Jesús, Maria i Josep van dur el nen al temple per presentar-lo al Senyor,
segons la llei de Moisès (Ex 13,11-13), i Maria es va sotmetre alhora al ritu de
la purificació de les joves que havien donat a llum (Lv 12,6-8). Els diversos
aspectes d’aquest esdeveniment han configurat la festa d’aquest dia, que tanca
les solemnitats de l’Encarnació. Es commemora, en primer lloc, la Presentació
del Senyor, però també revivim la trobada amb Simeó, símbol de la trobada del
Senyor amb el seu poble. Per fi, i fins i tot malgrat el seu caràcter secundari, la
purificació ritual de la Mare de Déu ha fet que durant molt temps el 2 de febrer
fos la festa de la Purificació de Maria.
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