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DIUMENGE VII DE DURANT L’ANY 

 
 
 
 

Déu us farà la mesura  
que vosaltres haureu fet  
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Heu d’estimar els enemics,  
heu de fer bé i de prestar sense esperar de 

rescabalar-vos: llavors la vostra 
recompensa serà gran i sereu fills de 

l’Altíssim  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déu no es cansa mai de demanar perdó. El problema és que 

nosaltres, de vegades, ens cansem de demanar perdó. Una 

mica de misericòrdia canvia el món, fa que el món sigui 

menys fred i una mica més just. Jesús no va venir pels justos, 

sinó pels pecadors. No és fàcil abandonar-se a la 

misericòrdia de Déu, perquè és una infinitat incomprensible, 

però hem de fer-ho  (Papa Francesc)  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  
 

 

L’evangeli d’avui d’entrada ens pot resultar 

molest. Això d’estimar els enemics, fer bé als 

qui no ens estimen, beneir als qui ens 

maleeixen, si et peguen en una galta parar 

l’altra, ...  Podem sentir la temptació de dir tot 

això és molt bonic però és irrealitzable. Per 

què Jesús ens ho fa tan difícil?  Aquesta és la 

revolució de l’amor cristià: estimar fins a les 

últimes conseqüències perdonant i beneint en comptes de venjança, ira i odi.  

 

Una societat així seria meravellosa però qui és capaç de viure aquesta conducta?  És 

que Jesús no ens coneix com som? I tant que ens coneix. Per això ens demana el que 

ens diu. Si volem ser els seus amics i seguir-lo hem de reproduir en nosaltres l’amor 

gratuït del Pare que és bo, compassiu i misericordiós amb tothom, fins i tot amb els 

dolents i desagraïts. Qui no és contrari a aquest amor en molts moments? Segurament 

que tots ens deixem portar sovint pels nostres propis instints sense fer una anàlisi 

detallada de les causes i conseqüències que ens envolten. Sort n’hi ha que malgrat tot, 

Déu ens estima a tots. Aquest amor gratuït de l’Altíssim ens permet el nostre propi 

creixement espiritual. Passar de les nostres limitades i mesquines possibilitats a la 

grandesa del seu esperit per a assolir la plenitud i maduresa de la vida humana. 

Reproduir en nosaltres la imatge íntegra de la persona, que treballa i aposta pel bé de 

totes i cada una. Fent als altres allò que volem que ens facin. Encarnació de l’amor de 

Déu. Aquesta va ser la grandesa de David perdonant el seu enemic.  La vida nova de 

l’home que es portat per l’Esperit. La grandesa de la persona que viu damunt de la 

terra portat per la caritat.  
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

 

SETÈ DIUMENGE DURANT L’ANY - C 

  

DISSABTE, DIA 19 de febrer de 2022  

8 vespre – Súria  

 

 

DIUMENGE, DIA 20 de febrer de 2022  

10 matí – Palà de Torroella   

12  migdia – Súria 

 

 

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 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

Dissabte, dia 19, Súria, 8 vespre: Angela Miquel Anglarill (3 aniv).  
 

Diumenge, dia 20, Súria, 12migdia: Esposos Domingo Pena Vilaplana i Elvira Fíguls Feliu. 

Jordi Puig Boixader (9 aniv). Esposos Palmira Cubinsà (21 aniv) i Joan Casals. En acció de 

gràcies a Sant Sebastià. 
 

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.  
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VISIÓ PASTORAL 

LA CRIDA A CAMINAR JUNTS  

L’Església de Déu es convocada en Sínode. 

El camí de la sinodalitat és el camí que Déu 

espera de l’Església del tercer mil·lenni. 

Aquest itinerari que se situa en la línia del 

Concili Vaticà II és un do i una tasca: 

caminar junts!  

La sinodalitat representa el camí principal 

per a l’Església, cridada a renovar-se sota 

l’acció de l’Esperit i gràcies a l’escolta de la 

Paraula.  

L’acció de caminar junts és un signe 

profètic per a una família humana que té 

necessitat d’un projecte compartit, capaç d’aconseguir el bé d’una Església capaç de comunió i 

fraternitat, de participació i de subsidiarietat, en la fidelitat al que anuncia, podrà situar-se al 

costat dels últims i prestar-los la pròpia veu.  

Per a caminar junts és necessari que ens deixem educar per l’Esperit en una mentalitat 

veritablement sinodal, entrant amb audàcia i llibertat de cor en un procés de conversió sense 

el qual no serà possible la perenne reforma que l’Església, com a institució humana i terrestre, 

té sempre necessitat.   

L’Església pot aprendre del que va experimentant quins són els processos que l’ajuden a viure 

la comunió, a realitzar la participació i a obrir-se a la missió. El nostre caminar junts és el que 

millor realitza i manifesta la naturalesa de l’Església com a Poble de Déu pelegrí i missioner, en 

virtut del Baptisme i de la Confirmació.  

Viure un procés eclesial participat i inclusiu, ens ofereix  l’oportunitat d’expressar-nos i ser 

escoltats per a contribuir en la construcció del Poble de Déu, en especial dels últims.  

Reconèixer i apreciar la riquesa i la varietat dels dons i dels carismes que l’Esperit distribueix 

lliurement pel bé de la comunitat i de tota la família humana. Experimentar maneres 

participades d’exercitar la responsabilitat en l’anunci de l’Evangeli i en el compromís per 

construir un món més bell i habitable.  

Examinar com es viuen a l’Església la responsabilitat i el poder, i les estructures amb les quals 

es gestionen, d’acord a l’Evangeli.  

Sostenir la comunitat cristiana com a subjecte creïble i fiable en camins de diàleg social, 

guarició, reconciliació, inclusió i participació, promoció de la fraternitat i de l’amistat.  

Per això, ETS CONVIDAT EL PROPER DISSABTE, DIA 26 DE FEBRER, A LES 

SIS DE LA TARDA, A L’ESGLÉSIA DE SÚRIA.  



                Diumenge, 20 de febrer de 2022 -   Núm. 3780  
 

UNITAT PASTORAL   
   

 

TROBADA FAMILIES DE LA CATEQUESI  Avui, Diumenge, 

a partir de 2/4 de 11 del matí. Participació a l’Eucaristia.  
 

 

AGRAIMENT AL BISBE ROMÀ  Gràcies Sr.Bisbe pel bon 

servei que ens ha fet en aquest temps de Seu vacant. 

Preguem per vostè i l’acompanyem aquesta tarda a les 5 

a la Catedral com a mostra d’estima i reconeixement.   
 

 

 

MANS UNIDES  S’agraeix la generositat de tots en el 

projecte d’enguany. Resultat venda llantions, 380 €. Resultat col·lecta, 728,50 €.   

Diumenge dia 20 de març, a les 5 de la tarda i al Centre Sant Salvador, acte solidari.  

Gràcies per fer-ho possible!    
 

 

CÀRITAS    Dimecres, dia 23, 2/4 de 5 de la tarda, trobada de voluntariat per a treballar 

el Sínode.  
 

CÈL·LULA PARROQUIAL  Dimecres, dia 23, després de la Missa de les 7.  
 

 

LITÚRGIA   Reunió dijous, dia 24, a les 4 de la tarda.  
 

 

EXPOSICIÓ SANTÍSSIM I ROSARI  Dijous, dia 24, a ¾ de 6 de la tarda.  
 

 

CREIXEM AMB JESÚS – CATEQUISTES  Reunió divendres, 

dia 25, a 2/4 de 4 de la tarda.  
 

 

 

SINODE UNIVERSAL (comunió, participació, missió)    El 

proper dissabte, dia 26, a les 6 de la tarda, ens trobarem 

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

agrair aquest do que el Papa Francesc ens concedeix. No 

hi falteu !  

 
 

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 nou Pare i Pastor !  

 



                Diumenge, 20 de febrer de 2022 -   Núm. 3780  
 

BISBAT 

Moltes gràcies per tot, bisbe Romà! 
 

Aquest diumenge dia 20 de febrer el 

bisbat ofereix un acte de comiat al 

bisbe Romà Casanova, que ha estat 

durant tots aquests mesos el nostre 

administrador apostòlic. L’acte tindrà 

lloc a les cinc de la tarda a Solsona i 

consistirà en una pregària de vespres 

a la catedral, uns parlaments amb una 

part més lúdica a la Sala dels Sants 

Màrtirs del Palau Episcopal i un petit 

berenar a l’entrada de Palau.   

 

Recordem que el bisbe Romà ens ha 

acompanyat, servit i ajudat en tots 

aquests mesos de seu vacant, 

participant en tota mena d’actes, 

reunions, trobades, amunt i avall 

atenent els dos bisbats de Vic i 

Solsona. 

 

Fent un petit resum podem destacar: les convivències amb els seminaristes i 

l’admissió als ordes d’un d’ells; celebracions a Cervera, Verdú, Solsona, 

Cardona, Navàs, Sant Llorenç...; trobades amb vida creixent i hospitalitat de 

Lourdes; recessos de capellans i laics; pelegrinatge amb capellans; la 

implicació amb el Sínode; la representació de la visita ad limina, entre 

d’altres...    

 

Donem les gràcies al bisbe Romà per haver estat un bon Pastor per a tota la 

diòcesi solsonina i un prelat molt proper per a tots els qui l’hem tractat. 

L’acte de comiat és obert a tothom! 
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L’educació dels fills           Glossa Bisbe Romà Casanova  
 

Quan arriba el mes de febrer, dins el 

curs escolar és el moment en què 

als pares se’ls demana la inscripció 

dels seus fills a l’escola que 

lliurement escullen, i no sempre els 

és fàcil exercir aquesta llibertat 

d’elecció de centre. 

 

De fet, l’educació dels fills és la tasca 

més important que tenen els pares. 

Per als cristians, que ens reconeixem 

creats per Déu i no pas fets per cap 

atzar ni cap evolució cega, el do de la 

paternitat i maternitat, reflex de la paternitat, amb entranyes de mare, del Creador, és la 

realitat que més omple el cor, malgrat dels dificultats que hi pugui haver. Educar una persona 

des del primer plor, quan surt del si de la mare, és una font de goig, ple de reptes, això sí, per 

als progenitors. 

 

Al mateix temps, no podem oblidar que aquest do, que té el seu origen en Déu, comporta un 

deure: educar els fills d’acord amb els convenciments més profunds dels pares. El do i el 

deure d’educar pertany a aquests sempre. La societat, per mitjà de les seves administracions 

públiques, ha de estar al servei d’aquest dret patern. L’estat, doncs, ha de fer possible, amb 

els impostos de tots els ciutadans, que els pares puguin exercir el seu deure d’educació dels 

fills amb llibertat, la qual inclou, clarament, la llibertat d’elecció de centre. Les lleis vigents així 

ho reconeixen, però no sempre és fàcil per a molts pares poder fer aquesta elecció 

lliurement. 

 

Totes les escoles, tant les públiques com les concertades o privades, fan un servei social. Els 

infants i joves que s’hi eduquen hi són preparats per a la vida en societat, tant en el present 

com en el futur, quan arribin a la maduresa. 

 

La xarxa d’escoles concertades, i dins aquestes, en gran nombre, les d’oferta catòlica, està al 

servei de la llibertat dels pares en l’elecció de centre educatiu per als seus fills. I aquesta és 

l’única raó de l’existència d’escoles catòliques. La llarga història de moltes d’aquestes 

manifesta la confiança que hi tenen els pares i mares, essent ja diverses, ben sovint, les 

generacions que s’hi han format. Certament que totes les escoles mereixen el respecte i 

atenció de tots els ciutadans. Tanmateix, s’ha de respectar sempre la llibertat dels pares, els 

quals, en quant han de respondre al do i al dret d’educar els seus fills, han de valorar en 

consciència quin tipus d’educació volen per a ells. 
 


