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DIUMENGE VIII DE DURANT L’ANY 

 
 
 
 

La boca parla d'allò que es 
desborda del seu cor 
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És bo de lloar l'Altíssim, 

de cantar al vostre nom, Senyor, 

de proclamar al matí el vostre amor 

i de nit, la vostra fidelitat. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us lloem, Pare, amb totes les vostres criatures, que van sortir 

de la vostra mà poderosa. Lloat sigueu. Senyor U i Tri, 

comunitat preciosa d’amor infinit, ensenyeu-nos a 

contemplar-vos en la bellesa de l’univers, on tot ens parla de 

vós. Doneu-nos la gràcia de sentir-nos íntimament units amb 

tot el que existeix  (Papa Francesc) 
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  
 

 

La correcció fraterna és bona i saludable però alerta en 

convertir-nos en jutges dels nostres germans. És fàcil 

caure en el judici temerari, la crítica, la murmuració,... si 

a més és sobre l’altre, no d’un mateix. Estaríem ben 

arreglats si Déu actues així amb nosaltres. L’obra del 

terrisser ha de superar la prova del forn escoltem avui 

a la lectura del llibre de Jesús, fill de Sira.  

Ens cal afinar molt la visió interior del cor perquè d’ell en brollen els sentiments bons o 

dolents que ens fan ser qui som i donen credibilitat de la nostra persona, així com els fruits de 

l’arbre mostren de qui es tracta.  

Del que portem dintre és del que parlem. I si fem una ullada al nostre món ens adonem que 

la gent parlem de guerra, d’invasió, de llibertat, de negocis, de malalties, de diners, ... Tot això 

manifesta els nostres centres d’interès i les obligacions que ens creem necessàries i 

innecessàries per a sobreviure. La boca parla del que es desborda del cor, ens diu avui sant 

Lluc.  

Jesús ens planteja avui una pregunta: ¿Un cec seria capaç de guiar un altre cec? No cauríem 

tots dos dintre d’un clot?  Aquesta qüestió ens planteja a tots els qui tenim alguna 

responsabilitat en el missatge de Jesús, tots els qui som conscients i estimem el nostre 

baptisme, de quin testimoni donem de la nostra fe. Parlem de Déu? Anunciem l’Evangeli? 

Vivim el programa de les Benaurances que Jesús ens ha regalat com a norma de conducta? 

Sens dubte, que ho intentem i procurem però ben segur que ho podem incrementar. Ara que 

hi som a temps, afinem bé la visió interior del nostre cor perquè siguem allò que Déu espera 

de nosaltres. Cuidem els espais de silenci i interiorització per a captar bé la crida de Déu, no 

deixem de pregar en tota ocasió i procurar la caritat amb tots els germans. Més ara que 

estem a punt de començar un temps nou de gràcia i veritat, la Quaresma que ens porta a la 

Pasqua. Bon Diumenge !  
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HORARIS CELEBRACIONS 

VUITÈ DIUMENGE DURANT L’ANY - C 

  

DISSABTE, DIA 26 de febrer de 2022  

8 vespre – Súria  

 

 

DIUMENGE, DIA 27 de febrer de 2022  

10 matí – Castelladral    

12  migdia – Súria 

 

PRIMER DIUMENGE DE QUARESMA - C 

  

DISSABTE, DIA 5 de març de 2022  

8 vespre – Súria  

 

 

DIUMENGE, DIA 6 de març de 2022  

10 matí – Salo    

12  migdia – Súria 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

Dissabte, dia 26, Súria, 8 vespre: Esposos Martin de la Iglesia i Maria Rosa Valls 

Piedrafita. Rafaela Uroz Segura. Manuel Garcia Uroz. Esposos José Maria Uroz Segura i 

Rosa López Hernández. Juan Uroz Segura. Esposos Pere Peralba Cirera i Maria Ros 

Castellà. Angela Miquel Anglarill (3 aniv).  

Diumenge, dia 27, Súria, 12 migdia: Juli Torrades Safont. Lluís Torrades Calvet (1 aniv). 

Pilar Alquézar Alquézar. Esposos Miquel Ferrer i Paquita Suller. Fernando Alvarez 

Reguant. Esposos Domingo Pena Vilaplana i Elvira Fíguls Feliu. Arcadi Vilaseca Gall. 

Montserrat Vilaseca Costa (16 aniv). 

Dijous, dia 3, Súria, 7 vespre: Esposos Josep Manau Vila i Francisca Roig Serraviñals. 

Diumenge, dia 6, Súria, 12 migdia: Esposos Josep Manau Vila i Francisca Roig 

Serraviñals. Jaume Cots Vila i Sabina Porti Clusella. Joan Cots Vila i Beatriu Balastegui 

Pérez. Francisco Vers i Rosa Cots Vila. Josep Torrades Calvet.  
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VISIÓ PASTORAL 
  

“No ens cansem de fer el bé.  Ara que 

hi som a temps, fem el bé a tothom” 

(Gàlates 6,9-10a)  

Amb aquestes paraules el Papa Francesc ens 

convida a celebrar la Quaresma. Temps 

favorable per a la nostra renovació personal i 

comunitària. La Quaresma ens invita a canviar 

de mentalitat per tal que la veritat i la bellesa 

de la nostra vida no es trobi tant en el tenir 

com en l’oferir, en l’acumular i posseir del ric insensat de l’evangeli sinó en escampar i 

compartir el bé.  

Perquè Déu continua vessant en la humanitat llavors de bé, durant la Quaresma estem 

cridats a respondre al do de Déu acollint la seva Paraula, viva i eficaç. Una paraula que ens fa 

més dòcils a l’acció de Déu. Una gràcia que el Creador ens concedeix perquè la nostra vida 

sigui més fecunda. Aprenguem a reposar en la tendresa dels braços del Pare, enmig del 

lliurament creatiu i generós. Donem-ho tot, però deixem que sigui ell qui faci fecunds els 

nostres esforços com  ell li sembli (cfr. Evangelii Gaudium 279). Servir a Déu, lliures del pecat, 

ajuda a créixer i madurar fruits de santificació per a la salvació de tots.  

Sembrar el bé pels altres ens allibera de l’estretor del guany personal i dóna a les nostres 

accions l’ampli abast de la gratuïtat, introduint-nos en el meravellós horitzó dels bons designis 

de Déu. Aquesta és la gran esperança que Crist ressuscitat porta al món. La Quaresma ens 

porta a posar la nostra fe i la nostra esperança en el Senyor. Dóna noves forces als cansats, 

enrobusteix els qui són febles. Els qui confien en el Senyor recobren les forces, alcen el vol 

com les àguiles, caminen sense cansar-se, corren sense defallir (cfr. Isaies 40,29-31).  

No ens cansem de pregar. Ningú es salva sol. Ningú es salva sense Déu. Donant-nos l’Esperit 

Sant, ha vessat el seu amor en els nostres cors. , Només el misteri pasqual de Jesucrist ens 

concedeix vèncer la mort. 

 No ens cansem d’extirpar el mal de la nostra vida. Que el dejuni que l’Església ens demana en 

aquest temps enforteixi el nostre esperit contra el pecat. No ens cansem de demanar perdó 

en el sagrament de la Reconciliació, sabent que Déu no es cansa mai de perdonar. Procurem 

una comunicació humana més integral, feta d’encontres reals, cara a cara. No tan dependents 

de mitjans digitals.  

No ens cansem de fer el bé en la caritat activa vers el proïsme. Aprofitem aquest temps per a 

cuidar a qui tenim a prop, especialment els més febles.  

Que la Mare de Déu, en aquest temps, ens concedeixi el do de la paciència i estigui sempre al 

nostre costat perquè donem fruits de salvació eterna.   



Diumenge, 27 de febrer de 2022 -   Núm. 3781 

 

UNITAT PASTORAL   
   

 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL    

El dia 20 de febrer ens deixà per a anar a la Casa del 

Pare, VALENTÍ COTS VILA, veí de Súria.   

Acompanyem els seus familiars i amics en el més 

sentit condol mentre agraïm la seva vida entre 

nosaltres!  

SINODE UNIVERSAL (comunió, participació, missió)    

 Avui,  dissabte, dia 26, a les 6 de la tarda, trobada a 

l’església parroquial de Súria per a conèixer, pregar i 

agrair aquest do que el Papa Francesc ens concedeix. 

No hi falteu!  

ACOLLIMENT  Dimecres, dia 2, a 2/4 de 4 de la tarda, 

trobada per a treballar el Sínode.  

LITÚRGIA   Reunió dijous, dia 3, a les 4 de la tarda. 

QUARESMA  -  DIMECRES DE CENDRA  Dimecres, dia 

2, a la missa de 7 del vespre, imposició de la cendra. 

MISSA A L’ERMITA DE SANT SALVADOR Divendres, dia 4, 

a les 4 de la tarda. 

VIA CRUCIS  Divendres, dia 4, a les 7 del vespre, a 

l’església parroquial de Súria.  

 

EXPOSICIÓ SANTÍSSIM I ROSARI  Dijous, dia 3, a ¾ de 6 

de la tarda. 

TROBADA FAMILIES DE LA CATEQUESI   Diumenge, dia 6, a partir de 2/4 de 11 del matí. 

Participació a l’Eucaristia. 

PRESA DE POSSESSIÓ DEL BISBE FRANCESC     Per a una bona organització del 

transport i de l’acte a la Catedral, continueu comunicant si us plau els qui teniu ganes 

d’assistir-hi. Acompanyem en aquest dia tan assenyalat el nostre bisbe electe Francesc !   
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BISBAT 
 

 

Trobada de formació: 

“Com ser un bon responsable de grup?” 
 
El dia 12 de febrer va tenir 

lloc al seminari de Solsona 

una trobada de formació per 

a responsables de grups 

pastorals, amb el títol “Com 

ser un bon responsable de 

grup?”. Aquesta formació, 

inicialment pensada per a 

responsables de grups de 

discipulat, es va obrir, 

havent-ne parlat amb el 

Col·legi de Consultors, a responsables de tot tipus de grups pastorals. 

 

 

La trobada estava organitzada per la Comissió de Discipulat de la diòcesi i va comptar 

amb una bona presència de laics i mossens provinents de diferents Unitats Pastorals 

Parroquials del bisbat, així com també de responsables de Càritas, Vida Creixent i altres 

delegacions o comissions. En un ambient en el que va predominar l’alegria pel 

retrobament de la família diocesana es van anar desplegant els temes dels que 

constava la formació: introducció a la tasca de la comissió; la identitat d’un responsable 

de grup; les seves actituds i eines. 

 

 

La matinal va acabar a la capella, amb un temps de pregària d’intercessió els uns pels 

altres. De fet, aquesta és una de les eines de les que disposa un bon responsable de 

grup, per tenir cura de les persones que Nostre Senyor li confia. 
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Ens hem de preparar per la Pasqua    Glossa Bisbe Romà Casanova  
 

La Pasqua és la festa més important dels 

cristians. De fet, és l’única festa dels 

deixebles de Crist, perquè durant tot l’any 

litúrgic el que celebrem és sempre el mateix: 

Crist mort i ressuscitat per nosaltres i per la 

nostra salvació. El diumenge és la pasqua 

setmanal. El cicle nadalenc també 

l’anomenem «les Pasqües de Nadal», ja que 

el qui ha nascut és el nostre Redemptor. I les 

celebracions dels sants sempre fan 

referència a la pasqua de Crist que es 

manifesta en la vida dels nostres germans. És 

tan important la festa de Pasqua que l’Església, en la seva litúrgia, ens n’ofereix una 

preparació intensa, durant quaranta dies, la Quaresma, i un temps llarg de cinquanta dies per 

a assaborir la Pasqua, el que anomenem temps pasqual. 

 

Som a poc dies del començament de la Quaresma, temps favorable per a la renovació 

personal i comunitària, que ens durà a la Pasqua. Dimecres vinent iniciarem el camí 

quaresmal amb la imposició de la cendra, com a signe que formem part de la comunitat de 

creients en Crist que han de lluitar, amb la gràcia de l’Esperit Sant, per configurar-se més i 

més a Jesús en la seva pasqua, de la mort a la vida, per la creu i la resurrecció. No podem 

perdre aquesta oportunitat de gràcia que ens ofereix el Senyor, per mitjà de la seva Església, 

per a avançar més i més en la nostra vida cristiana! Un cristià que deixés de lluitar per una 

més gran fidelitat a la crida rebuda sucumbiria als embats del món, perdent la llibertat rebuda 

com a fill de Déu. 

 

La Quaresma té dos accents complementaris: és un temps baptismal i un temps penitencial. 

Per als catecúmens, els qui han de rebre el baptisme la nit de Pasqua o en el temps pasqual, 

els quaranta dies quaresmals marquen el ritme intens de preparació per a la celebració dels 

sagraments de la iniciació cristiana: el baptisme, la confirmació i l’Eucaristia. I, amb el mateix 

sentit baptismal, la Quaresma és també un temps penitencial que demana a tots els batejats 

entrar en la dinàmica de la humilitat i la conversió. La humilitat d’acceptar la veritat del que hi 

ha en el nostre cor i en les nostres existències, i la conversió de posar-nos de cara al Senyor, 

amb el desig i el propòsit d’una més gran fidelitat al baptisme rebut. 

 

Tant l’aspecte baptismal com el penitencial de la Quaresma ens duen a una vida cristiana més 

intensa. La pregària, el dejuni i abstinència i l’almoina han de ser presents de manera especial 

en la nostra preparació per a la Pasqua. 
 


