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DIUMENGE XXII DURANT L’ANY  

 

Qui s’humilia serà enaltit 
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Vosaltres us heu acostat a la muntanya de Sió, a la ciutat del 

Déu viu, la Jerusalem celestial, a miríades d’àngels, a l’aplec 

festiu dels primers inscrits com a ciutadans del cel; us heu 

acostat a Déu.   

La fe és creure en el Crist, creure que és veritat que ens 

estima, que viu, que és capaç d’intervenir misteriosament, 

que no ens abandona, que treu bé del mal amb el seu poder 

i amb la seva infinita creativitat. És creure que Ell marxa 

victoriós en la història “en unió amb els seus, els cridats, els 

elegits i els fidels” (Ap 17,14). Creguem en l’Evangeli que diu que el Regne de Déu ja és 

present en el món. És aquí, lluita per florir de nou (Papa Francesc).  
 

SANTORAL  

 

Diumenge, dia 28 d’agost: Diumenge XXII de durant l’any.  
Dilluns, dia 29 d’agost: Martiri de Sant Joan Baptista.  

Dimarts, dia 30 d’agost: Sant Fèlix.  

Dimecres, dia 31 d’agost: Sant Ramon Nonat, prevere.  

Dijous, dia 1 de setembre: Sant Gil.  

Divendres, dia 2 de setembre: Santa Raquel.  

Dissabte, dia 3 de setembre: Sant Gregori el Gran, papa i doctor de l’Església.  

Diumenge, dia 4 de setembre: Diumenge XXIII de durant l’any.  
 

Sant Ramon Nonat  S’anomena Nonat perquè va ser extret del cos 

de la seva mare morta el dia anterior, el que actualment seria 

aproximadament una cesària. Això va ocórrer al Portell, Lleida, l’any 

1204. En la seva joventut va ser pastor. Portava el seu ramat fins a 

una ermita on es venerava la Mare de Déu mogut per la seva devoció 

per aquesta. Més tard sent parlar de Pere Nolasc que busca gent per 

a formar l’Orde dels cavallers de la Mercè per a rescatar cristians 

captius a mans dels musulmans i decidit ingressa a l’Orde. En els 

seus viatges a Àfrica per a alliberar captius es va bescanviar per un 

presoner, quedant-hi com a ostatge. La tradició diu que els 

musulmans, per a impedir que prediqués, li van foradar els llavis fent-

hi passar un cadenat. Va ser rescatat per l’Orde i va tornar a 

Barcelona el 1239. Home apostòlic i abnegat. Taumaturg famós. El  papa Gregori IX el nomenà 

cardenal, però no va arribar a anar a Roma. Morí el 1240 a la vila de Cardona.   Fou canonitzat pel 

papa Alexandre VII en 1657. És  patró secundari del bisbat de Solsona; a més de les embarassades, de les 

parteres i dels parts. Frueix d’una devoció extensíssima a Catalunya.  
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Comentari a la Paraula          UPP SURIA  
 

Com més gran siguis, fes-te més petit i Déu s’apiadarà 

de tu! Una vegada més Jesús ens proposa una manera 

de viure alternativa enfront de l’estressant societat de 

consum on tot s’acaba venent i comprant pels qui 

tenen un poder adquisitiu, fins i tot les relacions 

familiars i socials, mentre una gran massa social viu en 

la intempèrie d’un futur incert. Jesús ens proposa fer-

nos petits, humils i senzills, per a la plena realització 

personal. La humilitat és la virtut d’aquell qui ha 

descobert la seva fragilitat i intenta viure essent-ne 

conscient. Se sap criatura de Déu i necessitat de l’amor 

dels germans. La pobresa evangèlica consisteix en el desinterès voluntari de les coses 

materials i la renúncia a elles per l’amor a Jesucrist i als altres. Els qui s’acosten a la 

ciutat del Déu viu, queden inscrits com a ciutadans del cel perquè Déu és pare d’orfes, 

dona casa als desemparats, allibera els captius i els enriqueix.  

 

Jesús per a fer-nos entendre la importància de ser humils ens presenta la paràbola dels 

invitats a un banquet, tal com Ell es convidat a casa d’un dels principals fariseus. En ella 

trobem dues parts diferenciades: la primera, l’elecció dels llocs per a participar a la 

festa; la segona, una invitació a aquells qui no ens poden recompensar.  

Els fariseus contemplen què fa Jesús per a poder-lo condemnar en una situació 

comprometedora, mentre els altres convidats escullen els primers llocs. A la taula on hi 

ha Jesús no compta qui és el més important sinó qui es fa servidor de tots. Aquest és el 

primer. Quan et conviden ves a ocupar el lloc darrer, i quan entrarà el qui t'ha convidat 

et dirà: "Amic, puja més amunt". Llavors seràs honorat davant tots els qui són a taula. 

Viure la fe comporta confiar en Déu i deixar-se portar per Ell a l’últim lloc tal com Ell 

volgué per a ell mateix. Nasqué, visqué i morí pobre. Rentant els peus als seus 

deixebles. Beneïda revolució la de l’Evangeli!  

Escollir l’últim lloc implica servir la fraternitat universal des dels pobres. Des del darrer 

lloc ningú no pot quedar exclòs del nostre servei. Viure amb els pobres ens ensenya a 

valorar el que realment és important i ser disponible a tothom. Si vivim amb ells, 

fraternalment, serem recompensats el dia del judici final. Els pobres són qui ens obren 

les portes del Regne del cel.  
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HORARIS CELEBRACIONS 

DIUMENGE XXII DE DURANT L’ANY    

 

 

DISSABTE, DIA 27 d’agost de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 28 d’agost de 2022  
 

10 matí – Sant Salvador de Torroella   

12 migdia – Súria 

DIUMENGE XXIII DE DURANT L’ANY    

 

 

DISSABTE, DIA 3 de setembre de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 4 de setembre de 2022  
 

10 matí – Castelladral    

12 migdia – Súria 

 

 

INTENCIONS DE MISSES  

 

Dissabte, dia 27 d’agost, Súria, 8 vespre:  Nemesio Solorzano García (25 aniv). Francisca 

Boixadera Puig (33 aniv). Miquel López Pérez (3 aniv). Esposos Meliton Closa i Carme 

Llobet. Ramon Closa Llobet.  

 

Diumenge, dia 28 d’agost, Súria, 12 migdia: Estrella Vicente Alcón. Ramon Capdevila 

Vila. Esposos Armengol Capdevila Besora i Concepció Vila Vendrell. Esposos Angel 

Circuns Solé i Dolores Cardona Plana. Difunts barri del Fusteret.  

 

Dilluns, dia 29 d’agost, Sant Salvador de Torroella, 10 matí: Difunts de la parròquia de 

Sant Salvador de Torroella.  

 

Dimecres, dia 31 d’agost, Súria, 7 tarda: Ramon Algué. Josep Payerols Casas.  

 

Diumenge, dia 4 de setembre, Súria, 12 migdia:  Jaume Cots Vila i Sabina Porti Clusella. 

Joan Cots Vila i Beatriu Balastegui Pérez. Francisco Vers i Rosa Cots Vila. Josep Torrades 

Calvet (12 aniv). Esposos Angel Circuns Solé i Dolores Cardona Plana.  
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VISIÓ PASTORAL  

PER A UNA VIDA PLENA  

Estigues en el present. En l’ara i aquí. Deixa estar el passat, no saltis al futur, queda’t 

en el present i observa amb curiositat, sense jutjar, amorosament, tot el que hi 

passa. Posa-hi consciència. No marxis. Convida la teva ment a tornar.  

 Accepta el que estàs vivint. Al que sorgeix a cada moment. No t’hi resisteixis. 

Accepta-ho, deixa-ho anar i confia. Accepta totes les emocions, sentiments i 

pensaments que t’apareguin. Segurament t’estan ensenyant un nou camí a seguir.  

Confia que tot això passarà. Res no dura per sempre. La vida ens porta moments 

agradables i desagradables. Moments que ens fan patir. També tot això passarà. 

Confia en Déu, en els altres, en tu.  

Agraeix cada moment que vius. Agraeix cada mirada, cada gest, cada carícia, cada 

abraçada, cada despertar, cada alè d’aire que entra i surt del teu cos. Agraeix el cant 

de l’ocell, agraeix que siguis cuidat, mirat, escoltat. Agraeix el fet d’estar viu, de ser-hi. 

No et queixis. Dona les gràcies!  

Sigues compassiu, sensible al patiment dels altres, desitja de cor l’alleujament del 

seu sofriment, perquè, com tu, també han patit, pateixen i patiran. Comparteix la 

teva humanitat, ja que tots som persones humanes.  

Ajuda a tothom qui ho necessiti. Fes costat, potser a vegades sense dir res, des del 

silenci, escoltant, acompanyant, en la proximitat, en la distància. Ajuda a compartir el 

camí, tantes vegades feixuc i costerut.  

Gaudeix. Aprofita el temps. Fes-ne un bon ús ja que un dia no viscut és un dia 

perdut. Gaudeix de cada moment. No t’entretinguis en banalitats, dedica’t al que és 

important. La vida és per viure-la. No te n’oblidis.  

Respecta. Sigues respectuós, positiu i responsable amb les necessitats dels altres. 

Dels qui viuen amb tu. La convivència pot ser el moment per recuperar valors que 

en el dia a dia restaven oblidats o sacsejats per l’estressant vida que portem.  

Estima’t i estima. Tracta’t bé. Escolta el teu cor. No tinguis por. Busca la paraula o el 

gest de tendresa, de bondat, d’amor. Deixa’t portar per l’amor que sorgeix del teu 

interior. És tan necessari que tots estimem!  El poder transformador de l’amor tot ho 

pot.  

Tingues esperança. Encoratja els qui t’envolten. Els qui viuen amb tu. Sigues llum per 

als altres i convida’ls a continuar endavant. Envia’ls missatges d’esperança. Sigues far 

que il·lumina. Prega per tots.  
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UNITAT PASTORAL 

 

FESTA MAJOR DE SANT SALVADOR DE 

TORROELLA     

Avui, Diumenge, a les 10 del matí celebrarem la 

Missa de Festa Major pregant per totes les 

necessitats del nostre poble i de les seves famílies.  

Demà, dilluns, a partir de 2/4 de 10 del matí, 

resarem el Rosari, farem el Vot de poble a la Mare 

de Déu pel do de la salut rebut en l’epidèmia del 

còlera a finals del segle XIX, i celebrarem la Missa 

en sufragi de tots els difunts de la parròquia.  

Com de la vida, als fracassos sempre estic tan exposat; allargueu-me vostres braços 

Mare de la Pietat. La gent de Torruella una gran sort van tenir enamorant-vos Vós 

d’ella per guiar-la en eix camí.  

 

FESTA MAJOR DEL BARRI DEL FUSTERET  

Avui, Diumenge, a la Missa de les 12  a Súria, Missa a llaor de sant 

Ramon Nonat, patró del barri del Fusteret, pregant per totes les 

necessitats del veïnat i en record i sufragi dels seus difunts.  

Puig que tanta gran virtut  Déu del cel vos ha                  donat: 

vullaunos donar salut, Pare sant Ramon Nonat. 

 

FESTA MAJOR DE COANER 

Dissabte, dia 10 de setembre, vesprada de cançó i 

sopar al Pla de l’Arboç. Diumenge, dia 11 de 

setembre, caminada enllaçada amb la pujada a la 

Torre, a Súria, per hissar la bandera de la Diada 

Nacional, xocolatada, retalls d’història, a les 11 Missa i 

cant dels goigs, sortint gatzara i vermut.  



Diumenge, 28 d’agost de 2022 - Núm. 3807 

            

BISBAT  

Peregrinació Europea de Joves a Santiago de Compostela 

 “Si has decidido trazar 

un camino, si te has 

propuesto volver a 

empezar, si aún piensas 

en lo que tiene sentido. 

Santiago es tu ciudad”. 

Aquestes són les 

paraules amb les que 

comença l’himne de la 

PEJ (Peregrinació 

Europea de Joves). 

Després de molt temps 

sense organitzar un esdeveniment cristià multitudinari, aquest any, més de 12.000 

joves d’arreu d’Europa, majoritàriament de la península, s’han trobat a Santiago de 

Compostela. Més de 700 catalans i una trentena de joves del Bisbat de Solsona. 

La PEJ22 ha tingut dues parts: el camí i l’encontre a Santiago. Les diòcesis catalanes han 

organitzat aquesta primera part de l’encontre, uns dies de camí, gaudint del paisatge, 

amb hores de sol, butllofes, estoretes i sacs de dormir, dutxes comunitàries i cues 

eternes… han estat dies de peregrinació, de caminar amb el Senyor, amb l’apòstol i 

amb els germans, més de 110 km en 4 dies per arribar a Santiago, cantant a una sola 

veu el Virolai. La segona part de la PEJ22 ha estat els dies a Santiago: matins de 

catequesis, d’oració per grups, Missa i tardes de tallers, de cerveses i somriures, 

d’històries per no dormir, abraçades de misericòrdia en el Sagrament del perdó. 

La PEJ22 ha estat la darrera activitat organitzada per l’actual equip de la Delegació de 

Joventut. L’actual delegat, Mike Ventura, ha presentat la seva renúncia al càrrec després 

de 3 anys, paraules d’agraïment són les que van brollar dels seus llavis en la petita 

sorpresa que se li va fer per acomiadar-lo. 

En mans de Déu posem la Delegació de Joventut perquè el proper equip pugui portar a 

terme competentment i amb alegria la tasca que el Senyor Bisbe tindrà a bé 

d’encomanar-los-hi.  Informa: Delegació de Joventut.  
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Homes i dones que viuen la seva fe i la contagien 
Glossa Bisbe Francesc Conesa   

 

Per proposar la fe a la societat actual són necessaris, sobretot, homes i 

dones que visquin la vida nova del deixeble. Allò que va atraure aquells 

primers deixebles no van ser llargs discursos ni sermons buits, sinó el 

testimoni transformador d’uns cristians que vivien en profunditat l’amor, 

que gaudien amb la seva fe i transmetien una forta esperança que omplia 

la vida de sentit. Només uns homes nous seran capaços de sembrar la llavor de Jesús al cor dels 

altres. 

 

Són necessaris testimonis, persones que anunciïn la fe des de les seves pròpies vivències. El 

primer és el testimoni i després venen les paraules. Sant Pau VI deia, en un text freqüentment 

citat, que “l’home contemporani escolta més a gust els testimonis que els mestres i si escolten 

els mestres és perquè són testimonis” (Evangelii Nuntiandi, 41). Hi ha una frase de sant 

Francesc d’Assis, que li agrada repetir al papa Francesc: “Predica l’evangeli en tot moment, i 

quan calgui, utilitza les paraules”. El que convenç és el testimoniatge personal: l’alegria de qui 

viu la seva fe, el petit gest d’amor als altres (una carícia, donar menjar a un malalt, tenir cura 

d’un avi) o l’aposta decidida per la fraternitat. 

 

La llum de la fe, la gràcia que suposa haver-nos trobat amb Crist i la joia que brolla d’aquesta 

experiència s’irradien als altres. Per això va dir el papa Francesc a la seva primera Encíclica que 

“la fe es transmet per contacte, de persona a persona, com una flama encén una altra flama” 

(núm. 37). Un cristià no pot atorgar als altres el do de la fe, però sí que pot compartir amb ells 

una experiència que l’omple de plenitud i sentit. Cada cristià pot “contagiar” als altres 

l’entusiasme que suscita haver trobat Crist i participar de la seva amistat. 

 

Crec que hi ha tres actituds fonamentals que ha de tenir el nostre anunci de Jesucrist. La 

primera és l'entusiasme, “l'alegria missionera”. Entre les temptacions més fortes del 

evangelitzadors se situa el desànim, perdre la força, l'entusiasme en l'anunci de l'Evangeli. No 

s'evangelitza amb cara de cogombrets amb vinagre. A Crist només se'l pot anunciar des de 

l'alegria. Hi ha una altra virtut molt important de l'evangelitzador, que és la paciència. 

“L'evangelització té molt de paciència”, se'ns diu a Evangelii Gaudium (núm. 24). Per això 

necessitem ser molt conscients que la nostra labor és la de sembrar, un altre farà créixer i altres 

arreplegaran els fruits. Cal ser perseverants, sembrar i esperar pacientment que la llavor creixi i 

un dia pugui donar fruit. No cal tenir pressa per veure els fruits. Finalment, penso que hem de 

recuperar l'audàcia dels primers temps. El llibre de Fets explica que els apòstols parlaven amb 

“parresia” (Fets 4, 31), és a dir, amb audàcia, amb claredat i franquesa. Avui són molts els 

cristians que estan acomplexats amb la seva fe i no gosen manifestar-la públicament. Però no 

ens podem deixar acomplexar. No podem perdre la llibertat d'anunciar a qualsevol lloc la 

paraula d'esperança que és l'Evangeli. 

 

(De la conferència “Creure en Jesucrist en una societat plural”) 


