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DIUMENGE II DE DURANT L’ANY  

 

 

 

 

 

 
 

Feu tot el que Ell us digui 
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Els dons que rebem són diversos, però l’Esperit 
que els distribueix és un de sol. Són diversos els 
serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. 
Són diversos els miracles, però tots són obra 
d’un sol Déu, que els fa valent-se de cadascun 
de nosaltres.   

 
 

 

 

 

Tots som cridats a oferir als altres el testimoniatge explícit 

de l’amor salvífic del Senyor, que més enllà de les nostres 

imperfeccions ens ofereix la seva proximitat, la seva 

Paraula, la seva força, i dóna un sentit a la nostra vida. La 

missió és un estímul constant per no quedar-nos en la 

mediocritat (Papa Francesc)  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  
 

 

Avui, Jesús com un veí més participa a les 

noces de Canà amb la seva mare i els 

seus deixebles. Aquest evangeli mostra 

juntament amb el de l’adoració dels savis 

d’Orient i el baptisme allà al Jordà la 

manifestació pública de Jesús de Natzaret 

com el Fill estimat de Déu, en qui es 

complau. Manifesta la glòria del Senyor anunciada pel profeta Isaïes com a llum de 

les nacions, com a espòs per a la seva terra.   

 

Per iniciativa de la seva Mare, tot i que Ell afirma que encara no ha arribat la seva 

hora, la de la seva exaltació, fa un signe meravellós que sorprèn a tots els qui 

participen a la festa. La Mare Maria convida, intercedeix,  davant de tots els 

servidors a fer el que Ell digui. Alhora que Ella ho confia tot a les mans de Déu. 

Amb el seu exemple ens ensenya a pregar perquè es realitzi la voluntat de Déu, 

segur que és el que ens convé.  És la primera creient demanant al poble de creure 

en Déu perquè es pugui realitzar tot el projecte diví que se li ha revelat a favor de 

tot el poble sant de Déu. Jesús li respon: Dona. És la nova Eva, la dona nova, la 

mateixa que restarà dreta al peu de la Creu. Beneïda entre tots i totes qui volen 

ser de Déu. El Cos que sota l’acció de l’Esperit es complementa i serveix en 

l’exercici de cada un dels carismes amb els quals Déu ha beneit a cada membre.  

 

 

Jesús és el vi millor. Aquell qui no s’esgota. Qui roman fidel fins a l’últim instant. Qui 

permet que la festa sigui constant en el servei i l’estima d’uns i altres fins a la unió 

total de Déu amb la humanitat, fins a les noces eternes.   
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HORARIS CELEBRACIONS  

 

BAPTISME DEL SENYOR  

 

DISSABTE, DIA 15 de gener de 2022  

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

 

 

DIUMENGE, DIA 16 de gener de 2022  

10 matí – Palà de Torroella  

12 migdia – Súria  

 

SEGON DURANT L’ANY  

 

DISSABTE, DIA 22 de gener de 2022  

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

 

 

DIUMENGE, DIA 23 de gener de 2022  

10 matí – Sant Salvador de Torroella   

12 migdia – Súria  

 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

Dissabte, dia 15, Residència Bell Repòs, 2/4 6 tarda: Jaume Ros Junyent. Paula 

Farriols Reguant.  

Diumenge, dia 16, Súria, 12 migdia: Josep Junyent (2 aniv).  

Dijous, dia 20, Súria, 11 matí: Esposos Isidre Pich Giralt i M. Teresa Molgosa 

Esparbé. Esposos Ramon Vilanova Plaixens (14 aniv) i Montserrat Ros Castellà (17 

aniv). Esposos Domingo Pena Vilaplana i Elvira Fíguls Feliu. Esposos Sebastià Fíguls 

Guilanyà i Maria Feliu Reguant. Carme Galindo Garcia. Jaume Cots Vila i Sabina 

Porti Clusella. Carme Porti Clusella. Sebastià Porti. Benància Blanco Bezanilla. Joan 

Ribera. Jacinta Blanco Bezanilla. Florenci Galindo Garcia. 

Dissabte, dia 22, Residència Bell Repòs, 2/4 6 tarda: Jaume Ros Junyent. Paula 

Farriols Reguant.  

Dissabte, dia 22, Súria, 8 vespre: Florinda Folch Pubill (11 aniv). Esposos Pere Ros 

Castellà i Maria Santasusana Macià 

Diumenge, dia 23, Súria, 12 migdia: Rosa Macià Ribera. Teresa Gras Camps.
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VISIÓ PASTORAL 
 

VOT DE POBLE A SANT SEBASTIÀ 
 

 

 

Si ara fa més de cent anys que el poble de Súria 

va acudir a Vós, Pare, per intercessió de Sant 

Sebastià, perquè l’alliberéssiu de l’epidèmia que 

l’afligia, avui, en compliment de la promesa, que 

feren els nostres avantpassats, acudim 

novament a Vós per donar-vos gràcies per mitjà 

del mateix Sant Patró.  
 

 

 

 

És per correspondre a aquest amor vostre que 

ara nosaltres ens refermem en aquell vot, com a 

signe de confiança en la vostra amorosa 

providència, i en senyal de respecte i fidelitat als 

nostres pares; tot desitjant que les noves 

generacions de suriencs se’l facin seu, de 

manera que la nostra estimada Vila de Súria 

pugui mantenir-lo i celebrar-lo perpètuament, 

com a acte significatiu que la constitueix com a 

poble.  
 

 

 

 

 

Pare estimat, concediu-nos de ser un poble que 

avança, amb la llum del vostre Esperit.  
 

 

 

 

 

Recordant ara aquella vostra poderosa 

intervenció envers els nostres avantpassats, us 

demanem que ens guardeu, ara i sempre, de 

pestes, d’odis, de guerres i de tot mal.  
 

 

 

 

Ajudeu-nos a fer de Súria un poble gran i feliç, en la pau, la germanor, la 

justícia, el progrés i la llibertat.  
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UNITAT PASTORAL  
 

Demografia parroquial      

Defuncions     

El dia 6 de gener ens deixà  per a anar a la Casa del Pare, 

JESÚS BERMEJO COSTA, casat amb Elvira Mir Balaguer, veí 

de Súria.  

El dia 7 de gener ens deixà per anar a la Casa del Pare, 

DOLORS GUITART BOSCH, vídua d’Antonio Fumaz 

Cuadrench, veïna de Súria. 

El dia 9 de gener ens deixà per anar a la Casa del Pare, JAUME VIU CANTÓ, vidu de 

M. Encarnació Soler Monell, veí de Súria. 

Agraïm  la seva vida entre nosaltres mentre els encomanem al Pare del cel, i 

trametem el més sentit condol als seus familiars i amics!   

Avui, Infància Missionera   Amb la nostra pregària 

i col·lecta ajudem perquè els nostres missioners 

puguin educar en la vida i en la fe a tants infants 

desprotegits. Amb Jesús, llum per al món !  

Pastoral de la Salut   Reunió de l’equip, dimarts, 

dia 18, a les 4 de la tarda.  

Càritas   Dimecres, dia 19, a les 10 del matí, reunió 

de Junta. 

Vida Creixent  Reunió del grup dimecres, dia 19, a les 4 de la tarda.  

Cèl·lula parroquial   Dimecres, dia 19, a ¾ de 8 de la tarda.  

Sant Sebastià  Dijous, dia 20, a les 11 del matí, Eucaristia i Vot de Poble. No hi 

haurà missa al vespre.  

Pregària per la Unitat dels cristians  Del dimarts 18 al 25 de gener.  Octavari 

per a la Unitat dels cristians. Com aquells savis d’Orient, tan diferents, però tan 

units en la recerca de Jesús, seguim l’estrella i amb comunió anem-lo a adorar.  
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BISBAT 
 

 

VISITA AD LIMINA  

 

 

Des del passat dilluns, dia 10 

de gener, i fins el dissabte dia 

15, els Bisbes de la 

Tarraconense, juntament amb 

la província eclesiàstica de 

Barcelona i de València s’han 

reunit a Roma per a la visita ad 

limina Apostolorum. que es 

realitza cada cinc anys. 

Pelegrinant a les tombes dels 

apòstols Pere i Pau, com a 

expressió de comunió eclesial i de trobada amb el Papa com a successor de Pere. 

Inclou la visita a diferents dicasteris i congregacions romanes i informar sobre la 

situació de l’Església diocesana que cada Bisbe té encomanada. Tot i que la visita 

estava programada per l’any 2019, s’ha posposat fins aquest 2022 degut a la 

pandèmia. 
 

 

 

El dilluns dia 10 després de celebrar la missa a l’altar de la tomba de sant Pere es 

reuneixen amb el Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització.  

El dimarts dia 11 comença la jornada amb una missa a la basílica papal de Sant 

Giovanni in Laterano. Seguidament durant el matí es reuneixen amb la 

Congregació de Bisbes i amb la Congregació per a la Doctrina de la Fe. A la tarda, 

amb la Secretaria d’Estat.  

Dimecres, dia 12, missa a Santa Maria La Maggiore  i encontre amb les 

congregacions de l’Educació Catòlica, Clergat, Culte Diví i Disciplina dels 

Sagraments. A la tarda, reunió amb el dicasteri per a la Comunicació.  Dijous, dia 

13, celebració a la basílica de Sant Pau Extramurs i reunió amb el dicasteri pel 

Laïcat, la Família i la Vida. Així com amb el dicasteri per a la Promoció i 

Desenvolupament humà integral. A la tarda, reunió amb el Sínode de Bisbes i 

trobada amb la Congregació per als instituts de Vida Consagrada.  

Divendres, dia 14, un dels moments culminants de la Visita. Trobada amb el Papa 

Francesc.   

 

Donem gràcies d’aquest esdeveniment universal de comunió eclesial !  
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Ser germans     Papa Francesc  
 

La relació entre els germans s’aprofundeix amb 

el pas del temps, i el vincle de fraternitat que es 

forma en la família entre els fills, si es dóna en 

un clima d’educació obert als altres, és una 

gran escola de llibertat i de pau. En la família, 

entre germans, s’aprèn la convivència humana. 

Potser no sempre en som conscients, però és precisament la família la que introdueix la 

fraternitat en el món. A partir d’aquesta primera experiència de germanor, nodrida pels 

afectes i per l’educació familiar, l’estil de la fraternitat s’irradia com una promesa sobre 

tota la societat.   Créixer entre germans brinda la bonica experiència de cuidar-nos, 

d’ajudar-nos i de ser ajudats. Per això la fraternitat en la família resplendeix de manera 

especial quan veiem la cura, la paciència, l’afecte amb els quals és envoltat el germanet o 

la germaneta més febles, malalts o amb discapacitat. Cal reconèixer que tenir un germà, 

una germana que t’estima, és una experiència forta, impagable, insubstituïble, però cal 

ensenyar amb paciència els fills a tractar-se com a germans. Aquest aprenentatge, a 

vegades costós, és una veritable escola de sociabilitat. En alguns països existeix una forta 

tendència a tenir un sol fill, amb la qual cosa l’experiència de ser germà comença a ser 

poc comuna. En els casos en què no s’hagi pogut tenir més d’un fill, caldrà trobar les 

maneres de fer que el nen no creixi sol o aïllat.  

A més del cercle petit que conformen els conjugues i els seus fills, hi ha la família gran 

que no pot ser ignorada. Perquè l’amor entre l’home i la dona en el matrimoni i, de forma 

derivada i més àmplia, l’amor entre els membres de la mateixa família – entre pares i fills, 

entre germans i germanes, entre parents i familiars- és animat i impulsat per un 

dinamisme interior i incessant que condueix la família a una comunió cada vegada més 

profunda i intensa, fonament i ànima de la comunitat conjugal i familiar (cfr. Familiaris 

consortio 18, Joan Pau II). Allí també s’integren els amics i les famílies amigues, i fins i tot 

les comunitats de famílies que es recolzen mútuament en les seves dificultats, en el seu 

compromís social i en la seva fe.   Aquesta família gran hauria d’incloure amb molt amor 

les mares adolescents, els infants sense pares, les dones soles que han de tirar endavant 

l’educació dels seus fills, les persones amb alguna discapacitat que requereixen molt 

afecte i proximitat, els joves que lluiten contra l’addicció, els solters, separats o vidus que 

sofreixen la soledat, els ancians i malalts que no reben el suport dels seus fills, i en el seu 

si hi tenen cabuda fins i tot els més desastrosos en les conductes de la seva vida.  


