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SANTÍSSIM COS I SANG DE CRIST  

 

Jo soc el pa viu, baixat del cel;  
qui menja aquest pa,  

viurà per sempre. 
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Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, 

alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i els 

donava als deixebles perquè els servissin a la 

gent. Tothom en menjà tant com volgué i 

recolliren dotze coves de les sobres.   

Convertim-nos en una Església amb el càntir a 

la mà, que desperta la set i porta aigua fresca, 

obrim de bat a bat el cor per a ser l’habitació ampla on tothom pot entrar i trobar 

el Senyor, gastem la nostra vida en la compassió i la solidaritat perquè el món 

contempli en nosaltres la grandesa de l’amor de Déu  (Papa Francesc) 
 

 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

 

Diumenge, dia 19 de juny: Diumenge del Santíssim Cos i Sang de Crist.   

Dilluns, dia 20 de juny: Santa Florentina.  

Dimarts, dia 21 de juny: Sant Lluís Gonzaga, religiós.  

Dimecres, dia 22 de juny: Sant Paulí de Nola, bisbe.  

Dijous, dia 23 de juny: Sagrat Cor de Jesús.  

Divendres, dia 24 de juny: Naixement de sant Joan Baptista.  

Dissabte, dia 25 de juny: Cor Immaculat de la Benaurada Verge Maria.  

Diumenge, dia 26 de juny: Diumenge XIII de durant l’any.  

 

 

Sant Joan Baptista  Fill de Zacaries, de família 

sacerdotal, el Precursor, ha de ser vist com el dit 

que assenyala de manera permanent el Senyor: 

Mireu l’anyell de Déu, el qui treu el pecat del món 

(Jo 1,29). El Messies és qui assumeix els pecats de 

tots els homes i dones sense haver-los comès, els 

duu a la creu, I allà els destrueix. El profeta Joan és 

qui convida tots I totes a ser deixebles del Senyor. Joan Baptista és també qui recupera 

tot l’Antic Testament i el lliura a Jesús, el Senyor. Ell és la veu de la Paraula, la 

resplendor de la LLum i l’amic de l’Espòs. Ell, com Maria, anuncia el misteri de l’Església 

predicant el Senyor, és el Senyor qui ha de créixer. El naixement de Joan pertany ja als 

misteris de l’encarnació del Senyor i ens introdueix en la seva grandesa. La tradició de 

totes les Esglésies celebra de manera molt solemne la Nativitat de Joan, el Baptista. La 

data del Nadal del Precursor es va escollir en relació al Nadal de Jesús (sis mesos 

abans). Totes aquestes dates estan relacionades amb el 25 de març.  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA 
 

En aquest Diumenge de Corpus, dos 

verbs són comuns i essencials en la 

proclamació de la Paraula de Déu, avui: 

beneir i donar.  

A la primera lectura, Melquisedec beneeix 

a Abram en el Déu Altíssim. Així mateix, 

Jesús abans de repartir els pans i els 

peixos, alça els ulls al cel i els beneeix. 

Beneint s’esdevé tota una història de bé. Per la benedicció d’Abraham son beneits els 

pobles de la terra. Per la benedicció de Jesús hi ha aliment per a tots i encara en sobra. 

Quant bé ens fa també a nosaltres ser beneits! Hem estat beneits des del nostre 

baptisme, confirmació,... Cada vegada que anem a l’eucaristia som beneits perquè 

Jesús ens fa sentir bé, ens guareix, ens consola, ens allibera, ens fa sentir els seus 

germans i fills de Déu estimats. I sortim de l’eucaristia renovats per a portar la pau al 

món, essent canals de bé, de benedicció, enmig del món. No ens deixem arrossegar 

per la ira, pel despreci, per la maledicció, que tantes vegades envaeix el nostre món 

fent mal al que és bo. Pel pa partit de l’eucaristia, Cos del Crist, i la sang vessada segell 

de la nova aliança, aprenem a beneir Déu i als altres, tot el que som i tenim, com a do 

de maduresa i pau.  

Beneir va seguit de donar, oferir, com Abraham que beneit per Melquisedec ofereix el 

delme de tot el botí. Jesús després de beneir dona el pa per a ser repartit. Jesús no 

multiplica els pans i els peixos, els dona als deixebles perquè els serveixin a la gent. La 

lògica de Jesús no és la dels deixebles. L’economia de Jesús no és la d’aquest món. 

Mentre la nostra societat es preocupa de tenir, Jesús dona. Així, mentre la pretensió 

dels deixebles es acomiadar a la gent perquè tenen poc aliment, Jesús els fa seure 

organitzats en grups de cinquanta, damunt de l’herba, on tots ocupen un mateix espai 

comú; i els serveix perquè es donant com dona fruit el que tenim i som. El Senyor fa 

coses grans amb la nostra petitesa. Com Ell mateix es fa pa partit i compartit per a la 

salvació del món. Avui, davant de tantes misèries, Jesús ens diu, “Doneu-los menjar 

vosaltres mateixos!”.  Siguem benedicció i do. Bon Corpus! 
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HORARIS CELEBRACIONS 

DIUMENGE DE CORPUS    
 

DISSABTE, DIA 18 de juny de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 19 de juny de 2022  
 

10 matí – Salo  

12 migdia – Súria  

 

DIUMENGE 13 DE DURANT L’ANY     
 

 

DISSABTE, DIA 25 de juny de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 26 de juny de 2022  
 

10 matí – Sant Salvador de Torroella  

12 migdia – Súria  

 

 
 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

Dissabte, dia 18 de juny, 8 vespre: Esposos Josep Torrabadella i M. Teresa Fàbrega. 

Miquel López Pérez. Francisca Boixadera Puig.  

Diumenge, dia 19 de juny, Súria, 12 migdia: Esposos Domingo Pena Vilaplana i Elvira 

Fíguls Feliu.  

Divendres, dia 24 de juny, Súria, 11 matí:  Joan Claret Pujol. Esposos Joan Payerols i 

Llúcia Soler. Lluís Casadesús Soler. Joan Peramiquel Riera.  
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VISIÓ PASTORAL 

MANIFEST DE CORPUS 2022 
 

Aquest any Càritas us convida a 

construir una comunitat fraterna, 

en marxa, fent camí, i activant els 

sentits mes propers que cada un 

de nosaltres portem dins, perquè 

avui encara moltes persones 

pateixen pobresa i desigualtat als 

marges d´aquesta societat que 

viu sense reconèixer a l´altre. 

Volem acollir amb els braços 

oberts a tothom, inspirats per 

aquell home de Samaria, que avui podria ser qualsevol dels estrangers o migrants que 

arriben a les nostres fronteres. Es tracta de tornar-nos propers i presents per tothom, 

superant etiquetes i judicis que sostenim, sobre barreres culturals i històriques, i 

sobretot, responent a la crida de Jesús. Viure amb els sentits activats, és viure en un 

cert estat d´alerta i atenció al que passa dins i fora d´un mateix, perquè desitjos, 

estímuls i ofertes, gairebé sempre venen de fora, però en canvi no vivim enfocant els 

sentits en el que fem, aturar-nos i fer silenci, ens permet prendre consciència d´on 

estem caminant, sentir la terra que trepitgem i fixar-nos en el terreny on està plantat 

l´afecte, els interessos i els projectes, per percebre com ens estem arrelant en la 

realitat de la terra i de la quotidianitat. El Samarità també fa una aturada en el seu 

camí, però no només per descansar o contemplar el paisatge, sinó per acostar-se a la 

realitat que te al davant, i connectar-se amb el dolor i el patiment de la persona que ha 

caigut, i esta mal ferida a mig camí. Una comunitat que acull, està ocupada i 

preocupada perquè ningú es quedi sense lloc a l´hostal, és receptiva i hospitalària, 

intenta fer sentir a l´altre com a casa, oferint-li suport, recursos, companyia o ser 

escoltats, i, ajudant a crear el seu propi espai per vincular-se, i desenvolupar-se en 

plenitud. El relat del bon samarità és una història que es repeteix en cada persona i 

cada grup humà, aquesta lluita interior que ens fa debatre entre deure i voler, entre 

aturar-nos davant de la realitat de les persones que pateixen, o passar de llarg amb 

qualsevol excusa. Càritas avui, us vol demanar que sortiu a l´encontre dels ferits que 

no poden seguir fent el seu camí.   Càritas Diocesana de Solsona.   
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UNITAT PASTORAL 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL   

Baptismes    
 

El dia 11 de juny rebé el baptisme a Súria el nen OLIWER 

KRZEMPEK, fill de Mariusz i Agnieszka.  
 

El dia 11 de juny rebé el baptisme a Castelladral el nen MARTÍ 

DE FEBRER TARRÉS, fill d’Antoni i Montserrat.  

Enhorabona a les famílies i ajudem-los a sentir-se sempre ben 

acompanyats de Crist i la seva Església!  
 

Eucaristia  
 

El dia 11 de juny han rebut per Primera vegada el sagrament de 

l’Eucaristia les nenes, LUCIA CASADO DÍAZ, IVET CODINA 

PERARNAU, GAL·LA CODINA SALDAÑA, WERONIKA KRZEMPEK, 

CARLA PANIAGUA QUINTANA i LEYRE VARGAS DE LOS SANTOS.  
 

El dia 12 de juny rebé per Primera vegada el sagrament de 

l’Eucaristia la nena NOELIA MUÑOZ PELEGRINA.  

Enhorabona i ajudem-les a sentir-se sempre ben acompanyades 

per Crist i la seva Església!  
 

        Defunció  
 

El dia 10 de juny ens deixà per a anar a la Casa del Pare, 

RAFAEL DURAN RAYO, vidu d’Estrella Sánchez Calero.  

Recordem i agraïm la seva vida entre nosaltres mentre 

acompanyem als seus familiars i amics en el més sentit 

condol!  

  

 

MISSA DILLUNS, DIA 20 DE JUNY: Aquest dia no hi ha Missa.  

 

JORNADES PASTORALS PER A PREVERES: De dilluns a dimecres, els mossens tenen les 

seves jornades de formació pastoral a Solsona. El tema és Qüestions actuals sobre 

gràcia i salvació, a càrrec del P. Martín Gelabert Ballester, op. Preguem per ells i la seva 

formació en bé de les nostres comunitats parroquials!  

 

FESTA DE SANT JOAN: La Missa serà a les 11 del matí.  
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BISBAT 
 

 

Primera edició del Curs Moisès de l’EESA Solsona  

 
Del 27 al 29 de maig va haver-hi, al Seminari de Solsona, la primera edició del Curs 

Moisès pertanyent a la primera etapa de Formació –Fonaments de la Vida Cristiana-, 

que es troba en el marc del Programa de Formació de l’Escola Internacional 

d’Evangelització Sant Andreu, amb seu a Mèxic.  
 

 

 

Publiquem algunes aportacions de membres assistents: 

 

 

 Després d’haver viscut el curs, 

m’emporto a casa una alegria 

molt gran i les ganes 

d’afrontar els problemes com 

un desafiament. 

 El curs viscut m’ha fet pensar i 

reflexionar molt. 

 Marxo a casa més enfortida 

espiritualment i conscient que, 

tot i les meves debilitats, Déu 

pot manifestar la seva gràcia i 

poder… només he de confiar 

més en Ell. 

 M’emporto un cap de setmana de convivència d’amics i un aprenentatge bíblic 

sobre Moisès i la seva trajectòria vital. 

 Me’n vaig a casa amb molta pau, tranquil·litat i molt d’agraïment. 

 L’amor i la misericòrdia del Senyor, no tenen límits! 

 La vivència d’un cap de setmana, bonic i intens, formant part d’una comunitat 

formativa. 

 L’aprenentatge d’una perspectiva molt bona del conjunt de la vida i missió de 

Moisès i, també, alguns subratllats de detalls/matisos que m’han semblat molt 

interessants i enriquidors.  
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L’Eucaristia, font de la sinodalitat    
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

 

Benvolguts diocesans: 

 

Els darrers diumenges hem estat parlant sobre la sinodalitat, amb tot,  

convé que tinguem ben present que l'Eucaristia és la font i cimera de la 

sinodalitat. En la seva realitat més profunda, l'Església és un misteri de 

comunió amb Déu (dimensió vertical) i de comunió entre els homes (dimensió horitzontal). 

Ara bé, aquesta comunió té la font en el banquet eucarístic. Sant Pau ho expressa amb 

claredat quan escriu als fidels de Corint: “El pa és un de sol, i per això nosaltres, ni que siguem 

molts, formem un sol cos” (1 Cor 10, 17). L´Església, la comunitat, s´entén com el cos de Crist. 

Però es fa com a tal mitjançant la participació en el cos i la sang del Senyor a l'Eucaristia. 
 

Per això no ens ha d'estranyar que la Comissió Teològica Internacional, quan reflexiona sobre 

la sinodalitat, digui amb claredat: “El camí sinodal de l'Església es plasma i s'alimenta amb 

l'Eucaristia” (La sinodalitat, 47). I afegeix: “La sinodalitat té la seva font i el seu cim en la 

celebració litúrgica i d'una manera singular en la participació plena, conscient i activa al 

banquet eucarístic”. L'Eucaristia representa i realitza visiblement la pertinença al cos de Crist i 

la pertinença comuna entre els cristians. Així doncs, creixerem en sinodalitat segons 

alimentem la nostra vida al banquet eucarístic. 
 

La celebració de l'Eucaristia fa créixer en nosaltres els sentiments i els afectes que sustenten 

el caminar junts, la sinodalitat (cf. CTI, n. 109). Comencem l'Eucaristia invocant la Santíssima 

Trinitat, perquè som conscients que som assemblea convocada per Déu i cridada a viure la 

unitat i la comunió, a semblança del Pare, el Fill i l’Esperit Sant. Després fem l'acte de 

reconciliació amb Déu i també amb els germans, perquè sabem que no podem presentar 

l'ofrena davant de l'altar sense haver-nos reconciliat amb el germà (cf. Mt 5, 23-24). Seguim 

escoltant la Paraula de Déu. És una escolta que realitzem com a poble, que se sap convocat 

per la Paraula i que en fa d’aquesta el seu aliment constant. Després, la comunió en el cos i la 

sang de Crist ens posa en comunió íntima amb Déu i propicia la comunió amb els germans. 

Rebre Crist en l'Eucaristia, unir-se amb Ell amb tota veritat, equival a unir-se amb tots aquells 

amb qui Ell ja és unit, tan realment, tan inseparablement, com Ell s'uneix ara amb nosaltres. 

Aquesta comunió condueix, finalment, a la missió. Qui participa del cos de Crist, està cridat a 

compartir aquesta experiència joiosa amb tothom. Cada Eucaristia és un estímul perquè 

l'Església es posi en marxa per portar Crist als homes que esperen la seva salvació. 
 

L'adoració de l'Eucaristia fora de la Santa Missa perllonga i intensifica allò que s'ha esdevingut 

en la mateixa celebració litúrgica. L'adoració ocupa un lloc central en el procés sinodal, que és 

sobretot un procés orant. És significatiu que al discurs de l'inici del procés sinodal i a l'homilia 

el papa Francesc parli de la importància de l'adoració. “Adorar, donar espai a l'adoració, allò 

que l'Esperit vol dir a l'Església” (Homilia 10-10-2021). Cada any, la festa del Corpus Christi ens 

recorda la importància d'adorar Jesús present a l'Eucaristia i d'agrair-ne la seva presència. 


