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SEGON DIUMENGE D’ADVENT  
 

 

 

 

Obriu una ruta al Senyor 
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Déu  conduirà Israel, ple d’alegria,  
a la llum de la seva glòria,  

amb aquella bondat i aquell amor  
que li són propis.  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilar el que passa en el cor. Estar atent al que passa en el 

teu propi cor. Com està el meu cor, la relació amb el Senyor. 

I gaudeix la bellesa i l’alegria de la fidelitat. Repeteix: “ Veniu, 

Senyor Jesús !”   (Papa Francesc)   
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Comentari a la Paraula, UPP Súria  

 

Avui, segon Diumenge d´Advent, 

l’Evangeli ens situa en temps de 

l´emperador Tiberi, quan Ponç Pilat 

era procurador romà de Judea, i 

Herodes tretarca de Galilea. En el 

pontificat d´Anàs i Caifàs.  

En aquell temps Joan, fill de Zacaries 

rebé la Paraula de Déu al desert, i 

començà a predicar un baptisme de 

conversió per obtenir el perdó dels pecats. Així preparava els camins del Senyor Jesús, 

un camí pla, sense muntanyes altes ni valls profundes, per tal que tothom  pugui veure 

i viure la salvació del Senyor. Aquesta és la dimensió històrica de l´Advent, que ens 

recorda d’on venim i ens prepara al Nadal. Però hem de obrir-nos també a la dimensió 

present i actual de l´Advent. Avui ens correspon a nosaltres rebre la Paraula de Déu i 

deixar-nos treballar per ella per tal d’esdevenir fidels instruments de Déu.  

Així  el missatge d’ avui és un missatge de conversió. Començant per nosaltres 

mateixos. Cal que ens siguem veu profètica en el desert que en tants moments ens 

trobem per incomprensions, superacions que no entenem, fets sobrevinguts,... Hem 

d´aplanar el turons de l’orgull, de l´autosuficiència, del creure’ns que ja sabem el que 

hem de fer que tantes vegades es converteixen  en cims que ens ofeguen, superant el 

pessimisme,  la manca d´esperança, obrint-nos a la gràcia de Déu que ens fa homes 

nous, portadors de bones notícies.   

A la llum de la Paraula de Déu d’aquest Diumenge, preguntem-nos : ¿Estem disposats a 

convertir-nos deixant  enrere el món del consum, de la violència, de la mentida, de la 

injustícia, de la indiferència davant dels marginats i exclosos, del pessimisme davant 

l´església i la història? ¿A promoure enmig del nostre temps l’estil de Jesús, de les 

benaurances, de l’acceptar-nos, respectar-nos i estimar-nos, de la justícia i la pau 

?  Més encara, estem disposats a preparar avui els camins del Senyor, com Joan 

Baptista ho va fer al seu temps i ser testimonis de l´amor entranyable de Déu, que ens 

estima i ve per il·luminar els qui viuen a les fosques?   

Per l’amor entranyable que Déu ens té demanem que sapiguem apreciar els valors 

autèntics que Jesucrist ens porta i plens dels fruits de l’Esperit arribem a estar amb Ell 

que ve de nou a nosaltres en el proper Nadal.  
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HORARIS CELEBRACIONS 

AVUI,  

DISSABTE, DIA 4 de desembre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 5 de desembre de 2021 

10  matí – Castelladral       

12 migdia – Súria 

 

IMMACULADA CONCEPCIÓ  

DIMARTS, DIA 7 de desembre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

DIMECRES, DIA 8 de desembre de 2021 

11 matí – Cerarols  

2/4 1  migdia – Súria 

 

PROPERA SETMANA 

DISSABTE, DIA 11 de desembre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 12  de desembre de 2021 

10  matí – Salo        

12 migdia – Súria 

 

INTENCIONS DE MISSES 

Dissabte, dia 4, Residència Bell Repòs, 2/4 6 tarda : Jaume Ros Junyent. Paula Farriols Reguant.  

Dissabte, dia 4, Súria, 8 vespre: M. Angels Serra Casals (1 aniv).  
 

Diumenge, dia 5, Súria, 12 migdia: Josep Pich Molgosa (8 aniv). Josep Torrades Calvet.  
 

Dimecres, dia 8, Súria, 2/4 1 migdia: Josep Payerols Casas (16 aniv.) Jaume Codina Calveras (11 

aniv.) Difunts família Vila Ros. Difunts família Reguant Puig.  
 

Dissabte, dia 11, Residència Bell Repòs, 2/4 6 tarda: Jaume Ros Junyent. Paula Farriols 

Reguant. Josep Sellés i Roser Reguant.  

Dissabte, dia 11, Súria, 8 vespre: Maria Anglarill (29 aniv.) i família. M. Angels Serra Casals.  
 

Diumenge, dia 12, Súria, 12 migdia: Joan Peramiquel Riera (3 aniv.)  
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VISIÓ PASTORAL 

A Vós, Mare nostra        UPP Súria 

Amb motiu de la vostra Immaculada Concepció, acudim 

a Vós, Maria de Natzaret, Mare de Crist i Mare nostra. 

Mare i model de l’Església. El vostre si incondicional al 

Pare ens ajuda a créixer humanament i en la fe. Ens 

ajuda a afrontar les dificultats de la vida i a prendre les 

decisions definitives amb llibertat. Perquè Maria ens 

cuida ens ajuda a créixer forts i a prendre 

responsabilitats. La vostra gràcia ens acompanya, 

camina amb nosaltres, treballa amb nosaltres i vessa damunt nostra sense parar la 

fecunditat de l’amor de Déu. 

Quina sort tenim el Poble de Déu de poder confiar-nos a Vós en tots els instants de la 

nostra vida i poder-ho fer agraïdament davant l’entranyable imatge que ens han regalat 

els nostres pares.  

La vostra bellesa ens confirma en l’anunci d’un món nou, pensant especialment en els 

més febles, els malalts, els desesperançats. Acompanyant-los a Vós regeneren les 

seves forces, es senten més forts i més capaços de superar les seves misèries perquè 

la vostra presència ferma ens encoratja a fer Tot el que Ell ens digui. Fa no  sentir-nos 

buits ni perduts. Aquesta és la felicitat dels pobres perquè en i des de Vós, Déu enalteix 

els humils. Aquesta és la nostra força. Per a això, acudim cada dia a la vostra presència 

sobirana.  

Cada vegada que mirem a Maria tornem a creure en la tendresa i l’afecte de l’Amor 

d’un Déu que ve a nosaltres. Sigueu sempre Mare el nostre camí de joia i felicitat !  
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UNITAT PASTORAL  
Demografia parroquial      

Defuncions    El dia 27 de novembre ens deixà per a anar a la Casa del Pare, MARIA DE 

LOS ANGELES CARMONA MENDEZ, vídua de Ramon Roca Ortiz, veïna de Súria.  

   El dia 2 de desembre ens deixà per a anar a la Casa del Pare, JUAN HERNÁNDEZ 

LÓPEZ, vidu d’Isabel Cazorla Crespo, veí de Súria.  

Agraïm  les seves vides entre nosaltres mentre els encomanem al Pare del cel, i 

trametem el més sentit condol als seus familiars i amics !  

 

Festa Major de Cerarols  Dimecres, dia 8, a les 11 

del matí, Missa a Santa Maria de Cerarols en la 

seva festa, Molt bon dia per a tots !  

 

Virgen de Caacupé   

Dimecres, di  a 8, festa de la 

Puríssima, la comunitat de 

Paraguai homenatjarà a la 

seva patrona amb una Missa a les 7 de la tarda, a l’església 

parroquial de Súria.  

Pregària comunitària    Dijous, dia 9,  a ¾ de 6 de la tarda, a l’església de Súria, 

Exposició del Santíssim i Rosari.   

Càritas   L’exclusió social degut a la Covid ha 

augmentat un 23%. Enguany tenim molts més nens 

sense regal de Reis. T’animes a col·laborar ? Com diu 

la campanya d’enguany: 

Cada portal és important ! 

Si estàs interessat, 

comunica-ho a la parròquia fins el dia 12 de desembre. 

 

Recés d’Advent  “Maria ens porta l’Emmanuel”  Dissabte, 

dia 11,  a les 6 de la tarda, a l’església parroquial de Súria. 

Predica, Rui Jordi, seminarista.  
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BISBAT 
 

 

Pelegrinatge sacerdotal amb motiu de l’Any Ignasià 
 

 

Del 22 al 26 de novembre, un 

grupet de capellans 

acompanyats del bisbe Romà 

Casanova van fer l’habitual 

pelegrinatge de tardor, enguany 

hostatjats a  Pamplona per així 

poder visitar els llocs ignasians.  

 

El primer dia van dirigir-se a 

Loiola, visitant la casa on va 

néixer sant Ignasi, la catedral i 

celebrant l’eucaristia a la capella 

de la seva conversió. El segon dia 

visitaren Xavier, d’on és fill sant 

Francesc Xavier, coetani de sant 

Ignasi. I aquell mateix dia, a la 

tarda, van visitar el monestir de 

Leyre. El tercer dia van dirigir-se a la població típicament basca d’Aranzazu, on també 

visitaren un santuari i hi celebraren l’eucaristia. 

 

A la web del bisbat trobareu tota la crònica detallada d’aquest pelegrinatge feta per 

Mn. Pere Ortís, així com també totes les fotografies. 

 

Cal destacar, en paraules de Mn. Pere, que aquest pelegrinatge anual, per als mossens, 

té doble finalitat. Primera, té una implicació espiritual i per això se cerca cada any visitar 

un indret que contingui diversos santuaris, que tinguin una ben marcada personalitat 

religiosa. Segona, està pensat en pla d’esbargiment i d’esplai, per deixar enrere la 

rutina.  
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Tota santa i immaculada  

Glossa Bisbe Romà Casanova   

 

 

Molts són els atacs que rep l’Església, tant a causa 

dels pec ats dels seus fills com per la persecució que 

acompanya la seva història per ser sagrament 

universal de salvació. Malgrat això, l’Església és tota 

santa i immaculada, perquè ha estat netejada amb la 

sang del seu Espòs, Jesucrist. Aquesta afirmació de 

l’Església és una de les moltes paradoxes de la fe 

cristiana: santa en la seva naturalesa i pecadora en els 

seus fills.  
La solemnitat de la Immaculada Concepció de la 

Benaurada Verge Maria ens posa al davant, al mateix 

temps, el misteri de Maria, la Mare de Déu, i el de 

l’Església, Esposa de Crist. L’Església afirma, des de la 

seva fe, que Maria, a causa de la seva maternitat divina i per un privilegi únic, és tota 

santa i immaculada; és a dir, que en el seu cor cap pecat, fins i tot ni el pecat original, 

mai no hi ha fet niu. La grandesa de la mare del Crist és l’obra que la misericòrdia 

divina ha obrat en el seu cor i en la seva vida; però, al mateix temps, en la seva 

necessitat de la gràcia —perquè ella és indigent com nosaltres— veiem la seva 

col·laboració al do diví. Maria és gran per ser la Mare de Déu i per haver cregut en el 

Senyor. La seva grandesa és la de deixar-se fer pel Senyor.  

Podem tenir el perill de situar Maria fora de l’Església. Ella n´és un membre, el primer, 

el principal i el més excel·lent, que, com diu el concili Vaticà II, «ocupa en la santa 

Església el lloc més elevat després de Crist i el més acostat a nosaltres» (LG, 54). I per 

això, per la seva doble relació amb Crist i amb nosaltres, els membres de l’Església 

l’hem de mirar-la com a figura ideal de l’Església o com el mirall en què aquesta es 

reflecteix. L’Església, mirant-se en l’espill de Maria, es veu tota santa i immaculada, 

sense la taca del pecat. I això ens omple d’esperança. Una criatura com nosaltres, una 

germana nostra, per la gràcia de Déu, ha vençut el reialme del pecat. El pecat no forma 

part de la nostra naturalesa, és la ferida que ens acompanya en el nostre caminar per 

aquest món; però el seu reialme ha estat derrotat. Maria, amb tota la seva veritat, 

bellesa i amor, ens diu que podem vèncer el pecat. Que és possible un món millor, on 

no regni el pecat ni la mort; en ella, unida al seu Fill, el Salvador nostre, s’ha fet realitat 

aquest món millor. Per això sabem que l’Església sempre és jove i preciosa, malgrat 

que els pecats dels seus fills entelin la visió de la seva realitat més profunda: tota santa 

i immaculada. 


