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DIUMENGE XXVIII DE DURANT L’ANY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Una Església pobre  
per als pobres  
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La paraula de Déu és viva i eficaç. És més 
penetrant que una espasa de dos talls . 
arriba a destriar l’ànima i l’esperit; i 
esclareix les intencions i els pensaments del 
cor. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bellesa de l’Evangeli no sempre pot ser 

adequadament manifestada, però hi ha un signe que 

no ha de faltar mai: l’opció pels darrers, aquells que la 

societat descarta i rebutja. A vegades som durs de cor i 

de ment, ens extasiem amb les immenses possibilitats 

de consum i distracció que ofereix aquesta societat (Papa 

Francesc, La joia de l’Evangeli, 195-196).  

 



Diumenge, 10 d’octubre de 2021 -   Núm. 3762 

 

 

Comentari a la Paraula, UPP Súria  
 

 

 

Un home ric avui es 

presenta a Jesús 

reconeixent-lo com a bo, de 

la mateixa manera que ell 

vol ser bo. Compleix de 

sempre els manaments. És 

un home diligent que cerca 

la felicitat que Déu li pot 

donar i als ulls de la societat 

es reconegut com a just. No s’imagina però que Jesús el sorprendrà quan li diu que 

encara li falta una cosa: vendre tot el que té, donar-ho als pobres i tindrà un tresor 

guardat en el cel. L’home, que segons l’evangeli de sant Mateu es presentat com un 

jove, se’n va tot contrariat perquè era molt ric. Cóm n’és de difícil a un ric entrar en el 

Regne de Déu ! No ens referim a un ric de butxaca sinó a un ric en orgull, egoisme, 

interessos particulars,... Qui viu submergit en el seu propi poder, autosatisfacció..., 

perquè necessita a Déu ?  
 

 

 

 

La saviesa de Déu és font de vida. La seva paraula és més penetrant que una espasa 

de dos talls. A Déu no se’l pot enganyar en aparences o paraules boniques buides de 

compromís o canvi de mentalitat i de vida. La vida no és producte de consum en el 

mercat de la societat. La vida és acte de la llibertat i de la voluntat que esclareix les 

intencions i els projectes fins al moll de l’os. És fruit d’ identitat, consciència i 

responsabilitat. No n’hi ha prou de dir i quedar bé. Es tracta de ser !  

 
 

 

 

 

 

Seguir Jesús és una opció radical de vida que comporta posar-lo com a centre de vida 

de qui es confessa cristià. Des d’on orientar, projectar i crear  cada un dels passos i de 

les situacions de cada dia. Ja no es tracta del que a mi m’agrada o vull sinó del perquè 

Ell m’ha creat i què espera de mi. Tan sols des d’aquesta pobresa evangèlica podem 

viure cada una de les benaurances, camí d’eternitat. Feliços els pobres en l’esperit 

perquè d’ells és el Regne de Déu !   
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HORARIS CELEBRACIONS 
 

 

AVUI,  

DISSABTE, DIA 9 d’octubre de 2021 

6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 10  d’octubre de 2021 

10  matí – Sant Salvador de Torroella  

12 migdia – Súria 

PROPERA SETMANA 

  

DISSABTE, DIA 16 d’octubre de 2021 

6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 17  d’octubre de 2021 

10  matí – Salo   

12 migdia – Súria 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

Dissabte, dia 9, Súria, 8 vespre: Josep Sellés i Roser Reguant.  

 

Diumenge, dia 10, Súria, 12 migdia: Esposos Vicenç Gubianas i Maria Soler.  

 

Dimarts, dia 12, Súria, 11 matí: Difunts família Serra Corominas. Familia Padullers 

Vendrell. Serafí Vilanova Puig (10 aniv). Josep Torrades Calvet. José Francisco  

Funcia Frígola. Maria del Carme Coma Pladellorens.  

  

Divendres, dia 15, Súria, 7 tarda: Teresa Cunill Balaguer.  

 

Dissabte, dia 16, Súria, 8 vespre: Vicente Baselga Mor.  

 

Diumenge, dia 17, Salo, 10 matí:  Josep Maria Esquius Gangonells (7 aniv).  
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VISIÓ PASTORAL  UPP Súria  

En començar el nou curs pastoral…  

Després de l’estiu, comença un nou curs! També 

a la parròquia anem recuperant l’activitat, 

engeguem nous projectes i ens marquem 

objectius per a aquest curs que inaugurarem el 

diumenge 24 d’octubre.  

Els tres eixos que treballarem com a parròquia 

durant aquest curs són: 

 

 Acollir i acompanyar per a fer comunitat. No som persones aïllades que venim a 

l’eucaristia i marxem a casa sense parlar amb ningú, sinó que formem part d’una 

comunitat, de la família dels fills de Déu. Ens proposem conèixer-nos més i millor 

per a fer-nos més confiança i recolzar-nos en totes aquelles situacions, alegries i 

fatigues de cada dia, que formen la nostra història.  Acollir i acompanyar els qui 

participen més plenament de la vida de la comunitat, aquells qui venen més 

esporàdicament i aquells qui arriben per primera vegada.   

 Conscienciar-nos que som per a evangelitzar. La joia que ens provoca la Bona 

Nova de Jesucrist no podem quedar-nos-la per a nosaltres: l’hem de compartir! 

La Bona Nova de Jesucrist ens urgeix a anunciar-la per a la felicitat de tota 

persona. No siguem egoistes quedant-nos-la tan sols per a nosaltres mateixos. 

Aquesta és la missió del nostre ser cristians. Jesús mateix ens hi envia: “Aneu per 

tot el món i anuncieu la bona nova de l'evangeli a tota la humanitat.” (Mc 16,15). 

Perquè la vostra joia sigui complerta !  

 Reforçar l’equip i el voluntariat. Per dur a bon terme aquests objectius i totes les 

activitats de la parròquia, calen persones disposades a treballar pel Regne de 

Déu. Tots estem convidats a col·laborar-hi activament i amb la pregària, donant-

nos suport els uns als altres. Quin és el teu lloc dintre de la comunitat ?  

 

Així, amb l’ajuda de tots podem fer realitat el desig d’aquest curs, PARTIR PER A 

COMPARTIR,  com a comunitat fraterna compromesa en la Bona Nova de Jesucrist.  
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UNITAT PASTORAL 

 

 

  Demografia parroquial  

 

 

 

El dia 3 d’octubre ens deixà per a anar a la Casa del Pare, 

CARMEN MONTOYA FUENTES, vídua de Clemente Parra 

Martínez.  

 

Descansi en la pau de Déu mentre trametem als seus familiars i 

amics el més sentit condol !  

 

 

Pregària comunitària   Dilluns a les 6 de la tarda, Exposició Santíssim. Divendres a 

¼ de 7 tarda, sant Rosari.  

 

Mes del Roser  Cada dilluns del mes d’octubre, a 2/4 de 4 de la tarda i a l’església 

de Palà de Torroella.  

 

Mare de Déu del Pilar  La missa de dimarts, dia 12, serà a les 11 del matí, com és 

habitual en les festes que no són de precepte.  Al vespre, no hi haurà Missa.  

 

12 x Déu  Aquesta setmana , inscripcions al grup de pre-adolescents,  dijous de 11 a 

13 h i  divendres de 17 a 18’30 h.  

 

Catequistes   Reunió dimecres, dia 13, a ¾ de 4 de la 

tarda.  

 

 

 

Equip Litúrgia  Reunió  dijous, dia 14, a les 4 de la tarda.  

 

 

 

 

Equip Gestió i Evangelització   Reunió divendres, dia 

15, a partir de la Missa de les 7 de la tarda.  

 

 

 

Obertura del Sínode a la Diòcesi   Tots els 

interessats en participar-hi cal inscriure’s a la parròquia, com a màxim de tard el dia 10 

d’octubre.  
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BISBAT 

Obertura del Sínode de Bisbes 
 

 

E l proper dissabte dia 16 d’octubre, al matí, tindrà lloc a la catedral de Solsona 

l’obertura oficial del Sínode de Bisbes a la nostra diòcesi de Solsona. 

 

Recordem que el papa Francesc 

ens convoca a participar a tots 

d’aquest Sínode amb la voluntat 

que, abans de les sessions pròpies 

del Sínode a Roma, hi hagi un 

treball sinodal en totes les 

Esglésies particulars. El tema que 

s’hi tractarà és el de la sinodalitat 

en l’Església, que inclou la comunió, 

la participació i la missió. 

 

Així doncs, el dissabte dia 16 estem 

tots convidats a la catedral de 

Solsona en aquest inici. L’acte 

consistirà en un acolliment i 

desdejuni als claustres de la 

catedral a 2/4 d’11h. A continuació, 

a les 11h. dins la catedral hi haurà 

la presentació d’aquest Sínode 

2021-2023 a càrrec de l’equip 

diocesà constituït per a l’ocasió, el 

qual ens explicarà la proposta de 

treball a seguir. Per culminar la 

jornada, a les 12h. hi haurà una 

solemne eucaristia presidida pel bisbe Romà Casanova. 

 

Per participar-hi cal fer la inscripció a la pròpia parròquia. Termini el dia 10 d’octubre.  

 

No perdem aquesta oportunitat de caminar junts com a Església diocesana! 
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Un moment de gràcia que no hem de deixar perdre 
 Bisbe Romà Casanova  

 

En l’evangeli trobem unes paraules de 

Jesús pronunciades amb el cor una mica 

dolgut per la manca de resposta que 

observa en el seu entorn: Toquem la 

flauta, i no balleu; cantem complantes i 

no ploreu (Lc 7,32). Aquella actitud de 

tancament en molts dels qui escoltaven 

les paraules de Jesús i veien les seves 

obres, és també un perill per a nosaltres. Als qui, en raó del nostre baptisme, som deixebles seus, 

no sempre ens és fàcil de descobrir la veu del Senyor per a posar-nos en camí i seguir-lo de tot 

cor i sense marrades. Hi ha moltes pors, com també hi ha molts tancaments com a fruit d’algunes 

nostres experiències, i, per què no, dels nostres pecats, disfressats, a vegades, amb les excuses 

que ens anem fabricant per uns motius més ideològics que reals. 

 

Ara l’Església, per la veu del qui sabem que és i que reconeixem com a pastor universal, en nom 

de Crist, l’únic i bon Pastor, ens convoca a viure el camí sinodal de tota l’Església en la preparació 

del Sínode de Bisbes de l’any 2023. Certament, podem pensar que això ens cau molt lluny; però 

més aviat hem de pensar que podem oferir la nostra petita aportació en la universalitat de 

l’Església. També ens podria semblar que no sabem ben bé vers on caminem i sentir reticència 

enfront d’una cosa que no sabem del tot què ens demana.  

 

Ara bé, per damunt de tot això hi ha una gran veritat que ens ha d’animar a posar-nos en camí 

tots junts, com se’ns demana. Em refereixo a la convicció profunda que, quan fem allò que 

l’Església ens demana, hi ha una presència de Déu que es manifesta en la gràcia que es vessa en 

el cor dels qui acullen el que ve d’ell mateix per mitjà de la seva Església, i aquesta mateixa gràcia 

es manifesta en la vida de les parròquies i comunitats. 

 

No deixem perdre, doncs, el moment de gràcia que el Senyor posa en el nostre camí com a 

Església diocesana que peregrina en la terra beneïda de Solsona. Acollim la crida del Papa a fer el 

camí sinodal, caminant tots junts, més enllà de les nostres diferències, que, comparades amb el 

que ens uneix —Crist i la seva Església—, són molt petites.  

 

Us convoco, doncs, en nom del Senyor, espòs de l’Església, a l’obertura del Sínode de Bisbes a la 

nostra Església solsonina, que farem, si Déu vol, dissabte vinent, 16 d’octubre, al matí a la nostra 

catedral de Santa Maria. Acceptar aquesta invitació és un petit pas per a cada un de nosaltres en 

el camí de l’autèntic seguiment de Crist. 


