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DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY 

 

Qui es el meu proïsme? 
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Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota 

l’ànima, amb totes les forces, amb tot el pensament, i 

estima els altres com a tu mateix. Jesús li diu: “Has respost 

bé: fes-ho així i viuràs”.   
 

El manament de l’amor a Déu i al proïsme és el primer perquè 

és el cor d’on tot ha de sortir i on tot ha de tornar i fer 

referència. Jesucrist uneix en si mateix, la divinitat i la 

humanitat, en un únic misteri d’amor.  L’amor és la mesura de 

la fe, i la fe és l’ànima de l’amor. Ja no podem separar la vida de 

pietat de la del servei als germans. L’amor és la mesura de la fe. 

Quant estimes ? Cada un dóna la seva resposta. Com és la teva fe? Tal com estimo. La 

fe és l’ànima de l’amor  (Papa Francesc). 

SANTORAL DE LA SETMANA 

Diumenge, dia 10 de juliol: Diumenge XV de durant l’any.   

Dilluns, dia 11de juliol: Sant Benet, abat. Patró d’Europa.  

Dimarts, dia 12 de juliol: Sant Joan Gualbert.  

Dimecres, dia 13 de juliol: Sant Enric.   

Dijous, dia 14 de juliol: Sant Camil de Lel·lis, prevere.  

Divendres, dia 15 de juliol: Sant Bonaventura, bisbe i doctor de l’Església.  

Dissabte, dia 16 de juliol: Mare de Déu del Carme.  

Diumenge, dia 17 de juliol: Diumenge XVI de durant l’any.  

 

Sant Benet  Nascut prop de Núrsia, a la Umbria, cap a 

l’any  480. Educat a Roma, incoà la vida eremítica en la 

regió de Subiaco, on reuní deixebles, i després es 

traslladà a Cassino. Allí fundà el cèlebre monestir i 

escriví la Regla, que s’estengué per tota la terra i l’ha fer 

mereixedor del títol de patriarca de la institució 

monàstica de l’Occident: “Cal que establim una escola de 

servei diví. Que no anteposin res absolutament al Crist. 

L’abat sempre ha de fer prevaler la misericòrdia sobre la 

justícia ”.   Morí el 21 de març de l’any 547; però ja des 

del final del segle VIII, en moltes regions, se’n feia 

memòria el dia 11 de juliol. Amb la carta apostòlica Pacis 

núntius, del 24 d’octubre de 1964, el sant papa Pau VI el va declarar patró d’Europa. 
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA 
 

La paràbola del «bon samarità» li va sortir a 

Jesús del cor, ja que caminava per Galilea molt 

atent als captaires i malalts que veia a les 

vores dels camins. Volia ensenyar a tothom a 

caminar per la vida amb «compassió», però 

pensava sobretot en els dirigents religiosos. 

A la vora d’un camí perillós un home assaltat i 

robat ha estat abandonat «mig mort». 

Afortunadament, pel camí arriba un sacerdot i 

després un levita. Tots dos pertanyen al món 

oficial del temple. Són persones religioses. Sens dubte es compadiran d’ell. 

No és així. Veient el ferit, tots dos tanquen els seus ulls i el seu cor. Per a ells és com si 

aquell home no existís: «Donen una volta i passen de llarg», sense aturar-se. Ocupats 

en la seva pietat i el seu culte a Déu, segueixen el seu camí. La seva preocupació no 

són els qui pateixen. 

A l’horitzó apareix un tercer viatger. No és sacerdot ni levita. No ve del temple ni 

tampoc pertany al poble escollit. És un menyspreable «samarità». Es pot esperar d’ell el 

pitjor. 

No obstant això, en veure el ferit «se li commouen les entranyes». No passa de llarg. 

S’hi acosta i fa tot el que pot: desinfecta les ferides, les cura i les hi embena. Després el 

porta amb la seva cavalcadura a un hostal. Allà en té cura personalment i procura que 

el continuïn atenent. 

És difícil d’imaginar una crida més provocativa de Jesús als seus seguidors, i de manera 

directa als dirigents religiosos. No n’hi ha prou que a l’Església hi hagi institucions, 

organismes i persones que estan al costat dels qui pateixen. És tota l’Església la que ha 

d’aparèixer públicament com la institució més sensible i més compromesa amb els qui 

pateixen físicament i moralment. 

Si a l’Església no se li commouen les entranyes davant els ferits de les cunetes, el que 

faci i el que digui serà bastant irrellevant. Només la compassió pot fer més humana i 

més creïble avui l’Església de Jesús. 
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HORARIS CELEBRACIONS 

DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY    
 

DISSABTE, DIA 9 de juliol de 2022 
 

12 migdia – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 10 de juliol de 2022  
 

10 matí – Palà de Torroella   

12 migdia – Súria  

DIUMENGE XVI DE DURANT L’ANY     

DISSABTE, DIA 16 de juliol de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 17 de juliol de 2022  
 

10 matí – Castelladral   

12 migdia – Súria  

 

 
 

 

INTENCIONS DE MISSES  

 

Dissabte, dia 9 de juliol, Súria, 12 migdia: Josep Maria Simón Manzanera. Andrés 

Balastegui González.  

Diumenge, dia 10 de juliol, Súria, 12 migdia: Jaume Cots Vila i Sabina Porti Clusella. 

Andrés Plasencia Ramírez i Rosario Burgos Arias. Eusebi Vilaplana i Dolors Porti 

Clusella. 

 

Dilluns, dia 11 de juliol, Súria, 12 migdia: Difunts de l’any (juliol 21-juliol 22)  

 

Dissabte, dia 16 de juliol, Súria, 8 vespre:  Josep Sellés i Roser Reguant. Esposos Josep 

Reguant i Carme Puigdellivol. Paquita Esquius (9 aniv) i família.  
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VISIÓ PASTORAL 

DIALOGAR EN L’ESGLÉSIA I EN LA SOCIETAT 

 

 “El diàleg és un camí de 

perseverança, que comprèn també 

silencis i patiments, però que és 

capaç de recollir l’experiència de les 

persones i dels pobles.” Per això, en 

el sisè nucli temàtic del Sínode se’ns 

convidava a reflexionar sobre el 

diàleg dins l’Església i entre l’Església 

i la societat, així com la col·laboració 

entre diòcesis i amb creients d’altres 

religions o no-creients.  

Els principals espais de diàleg dins la nostra parròquia són l’equip de gestió, els equips 

pastorals, el grup de cèl·lula parroquial, el curs Alpha i Càritas. Pel que fa al diàleg amb 

la societat, en la síntesi diocesana, es considera que n’hi ha més aviat poc. Caldria que 

l’Església fos més flexible en aquest diàleg, especialment en aquells temes que no 

afecten el nucli de la fe, sinó la forma o els costums. També és important que tant 

l’Església com la societat tinguin voluntat d’aprendre de l’altre en aquest diàleg.  

Quant als conflictes i divergències d’opinions que puguin aparèixer en aquests espais 

de diàleg, es considera que cal afrontar-los sense por i parlant clar, però alhora amb 

paciència, respecte, caritat i predisposició a escoltar i arribar a acords. S’observa també 

que cal formació en gestió de conflictes.  

Pel que fa a la col·laboració amb altres diòcesis, s’apunta que l’Hospitalitat de Lourdes 

de la nostra diòcesi fa sempre els pelegrinatges amb l’Hospitalitat de la diòcesi de Vic. 

També es proposa potenciar la relació entre diòcesis amb jornades de treball i 

formació, conferències, sortides de lleure, compartint experiències pastorals i 

qüestions materials, quan calgui.  

Respecte al diàleg amb creients d’altres religions i no-creients, no hi ha cap experiència 

al bisbat, més enllà dels cursos Alpha, adreçats als no-creients. Se suggereixen diverses 

iniciatives per començar aquest diàleg, com per exemple, taules rodones, jornades de 

pregària conjuntes amb els creients d’altres religions i reunir-se per celebrar moments 

especials.  
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UNITAT PASTORAL 

AVUI, FESTA MAJOR, SANT CRISTÒFOL 

Avui, Diumenge, a les 12, Missa de festa Major 

Dilluns, a les 12, Missa en sufragi pels difunts de l’any 

Ben segurs farem la via  

Si ens aneu sempre al davant.  

Súria en vós sempre confia,  

Sant Cristòfol, màrtir sant.  

 

Bona Festa per a tothom !  

 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL   

Eucaristia     El Diumenge, dia 3 de juliol, han rebut per Primera Vegada a Jesús, Pa de 

vida, els nens BERNAT COPONS COSTA i FERRAN SERRA CASTELLÀ.                                                

Enhorabona a ells i les seves famílies per aquest do tan gran. Ajudem-los a créixer 

sempre amb Jesús!  

Matrimoni   Preparen el seu casament per l’Església, GESSICA BELEN VELAZQUEZ 

LARREA amb EDGAR ANDRES SANABRIA VAZQUEZ., ambdós veïns de Súria.   

Acompanyem-los en el seu compromís i preguem pels bons fruits del seu projecte 

comú!  

 

HOSPITALITAT MARE DE DÉU DE LOURDES   43 Aplec al Santuari de Lourdes de La 

Nou. Diumenge, dia 17 de juliol. Missa a les 12,30 presidida pel bisbe Francesc. Dinar 

de germanor. Xerinola. Res del Sant Rosari. Tots els interessats, inscriure’s a la 

Parròquia abans del dia 11 de juliol.  

PROPERES FESTES MAJORS  

Palà de Torroella (Sant Llorenç de Bríndisi): 

Diumenge, dia 24 de juliol, a les 11 del matí. 

Valls de Torroella (Sant Esteve): Diumenge, dia 31 de 

juliol, a 2/4 de 11 del matí.    Dilluns, dia 1 d’agost, a 

les 12, Missa en sufragi pels difunts de l’any.  

Salo ( Sants patrons: Sant Pere i Sant Feliu): 

Diumenge, dia 7 d’agost, a les 10 del matí. 
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BISBAT 

Signatura del conveni al monestir de Sant Llorenç de 

Guardiola de Berguedà   
 
 

 

El bisbe de Solsona, 

Francesc Conesa, la 

presidenta de la 

Diputació de 

Barcelona, Núria 

Marín, i l’alcalde de 

Guardiola de 

Berguedà, Josep Lara, 

van signar el conveni 

de col·laboració que 

convertirà el monestir 

de Sant Llorenç en un 

centre per a la 

interpretació, l’estudi i 

els itineraris romànics del Berguedà.  

   

 

El futur centre oferirà una experiència innovadora al país, que permetrà interpretar la 

memòria romànica des de la contemporaneïtat. Un dels grans eixos del projecte és el 

del desenvolupament econòmic, social, cultural i turístic de Guardiola i de la comarca. 

Aquest centre d’interpretació, estudi i difusió es basa en la xarxa de l’art romànic del 

Berguedà que, de manera capil·lar, va més enllà de les seves pròpies fronteres i uneix 

amb l’esperit inicial d’aquest art un nou missatge cap a la nostra contemporaneïtat 

amb els valors col·lectius que el romànic preconitzava. 

 

  

El bisbe Francesc Conesa va voler recordar la llarga història que representa el Monestir 

de Sant Llorenç «com a pedres que parlen i que són l’expressió d’una fe i de la nostra 

identitat”. I va destacar «la feina conjunta i la confluència de les tres institucions que 

han fet possible el projecte del centre d’interpretació». 
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Necessitem una formació sòlida 
Glossa Bisbe Francesc Conesa   

Vivim en una societat plural, en la qual coexisteixen formes 

alternatives de vida. Com viure la fe cristiana en aquesta societat 

plural? Un aspecte molt important és tenir una profunda 

experiència de la fe, com explicaven diumenge passat. Al costat de 

l’experiència, cal una bona formació, que inclogui tots els aspectes 

de la vida cristiana. El cristià ha d’aprendre a “donar raó de l’esperança a qui la demani” 

(1 Pe 3, 16), la qual cosa requereix, sens dubte, conèixer el contingut d’aquesta 

esperança, però també la persona i l’ambient a qui s’ha de donar raó i aprendre com 

podem connectar-hi per transmetre’ls el missatge de l’Evangeli. És a dir, cal una 

formació integral, que tingui en compte els aspectes intel·lectuals (coneixement del 

contingut de la fe), pastorals (i també pedagògics i comunicatius), humans (virtuts 

humanes) i espirituals. La fe cristiana afecta tot el subjecte humà i involucra tot allò que 

som: la intel·ligència, la voluntat i els sentiments. Per això, una formació en la fe ha de 

considerar tots aquests aspectes. 
 

Crec que la formació és un dels temes pendents i dels reptes més grans que hem 

d’afrontar. Tots som conscients que cal formació, però quan s’ofereix són pocs els que 

es comprometen a seguir-la. Falta molta formació al laïcat, però també als religiosos i 

als sacerdots. Molts viuen de rendes, de les coses que van aprendre quan eren joves, 

però fa temps que no toquen un llibre ni s’acosten a un curs d’actualització. En temps 

de pluralisme és més necessària que mai la formació, perquè el pluralisme indueix a 

rebaixar el nivell de solidesa de la pròpia creença, introduint un cert relativisme. Quan 

falta formació, apareixen els subjectivismes, l’amenaça del relativisme i la manca de 

criteris ferms, que es manifesta en la tendència a seguir la darrera moda o a ser 

assimilats per la manera de pensar vigent a les societats postmodernes. Crec que cal 

apostar a tots els nivells -diocesà, parroquial, moviments- per una formació integral, 

que ha de ser entesa com un procés continu que acompanya tota la vida del creient. 
 

Hem de tenir present que el pluralisme accentua el caràcter personal de la fe, que es 

converteix en una opció de l’individu. Davant l’existència de l’alternativa secular i 

d’opcions religioses diferents, s’emfatitza la necessitat d’una decisió personal. 

Actualment vivim un canvi d’època: estem transitant d’un cristianisme cultural (o 

sociològic) a un cristianisme d’elecció i convicció. En aquest panorama hem de parar 

molta atenció al catecumenat baptismal i a la iniciació cristiana dels adults. 

 

Conferència “Creure en Jesucrist en una societat plural”   


