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DIUMENGE XVI DE DURANT L’ANY  

 

 
 
 

Marta el va acollir 
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Abraham digué: “Senyor, si m’heu concedit el vostre 

favor, us prego que no passeu sense aturar-vos amb el 

vostre servent”.   
 

Ser Església és ser Poble de Déu, d’acord amb el gran 

projecte d'amor del Pare. Això implica ser el ferment de 

Déu enmig de la humanitat. Vol dir anunciar i portar la 

salvació de Déu en aquest món nostre, que sovint es perd, 

necessitat tenir respostes que encoratgin, que donin 

esperança, que donin nou vigor al camí. L'Església ha de 

ser el lloc de la misericòrdia gratuïta, on tothom pugui 

sentir-se acollit, estimat, perdonat i encoratjat a viure 

segons la vida bona de  l’ Evangeli  (Papa Francesc).  

 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

Diumenge, dia 17 de juliol: Diumenge XVI de durant l’any.   

Dilluns, dia 18 de juliol: Santa Marina, verge i màrtir.  

Dimarts, dia 19 de juliol: Sant Arseni, monjo.  

Dimecres, dia 20 de juliol: Santa Rosa de Wang-Hoei.   

Dijous, dia 21 de juliol: Sant Llorenç de Bríndisi, prevere i doctor de l’Església.  

Divendres, dia 22 de juliol: Santa Maria Magdalena.  

Dissabte, dia 23 de juliol: Santa Brígida, religiosa, patrona d’Europa.  

Diumenge, dia 24 de juliol: Diumenge XVII de durant l’any.  

 

 

Sant Llorenç de Bríndisi  Va néixer a Bríndisi (Itàlia) el 

juliol de 1559. Nascut de noble família va rebre en el 

baptisme el nom de Juli Cèsar. El 17 de febrer de 1575 

entra en l'Orde dels caputxins, al convent de Verona, 

canviant el nom pel de Llorenç.  Va rebre una formació 

excepcional. Enviat a estudiar a Padua, va conèixer a 

fons la Sagrada Escriptura. La seva formació teològica 

era tal que, abans de ser sacerdot, ja va predicar dues 

quaresmes a Venècia. Va predicar, de manera incessant, 

a Itàlia, a Hongria, a Bohèmia, a Bèlgica, a Suïssa, a 

Alemanya, a França, a Espanya i a Portugal. Va morir a 

Lisboa el 22 de juliol de 1619. El seu cos va ser portat al 

convent de monges franciscanes de Villafranca del Bierzo, a Galícia 
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA 

En aquest Diumenge, la Paraula 

de Déu ens convida a valorar i 

fer créixer el valor de 

l’acolliment i l’hospitalitat. En la 

primera lectura, Abraham prop 

de l’alzina de Mambré corre a 

acollir els tres homes que el 

visiten, figura que s’ha vist en  el 

si de la fe com a imatge de la 

Trinitat. A l’evangeli, Jesús es 

acollit a casa de Marta i Maria. 

L’actitud de Marta representa el 

servei, el treball i la preocupació de cada dia, sempre absorbents i a vegades fins i tot 

angoixant. Fins i tot arriba un moment, que li demana a Jesús que li digui a la seva 

germana que l’ajudi. Jesús sense perdre la pau assenyala que no cal satisfer tants 

compliments. Maria ha escollit la millor part i no li serà pas presa. Maria assaboreix el 

gust de la Paraula. Es mostra receptiva i atenta. Té l’actitud pròpia del deixeble, als 

peus del Mestre. Jesús amb les seves paraules no pretén la disjuntiva entre Marta i 

Maria sinó la complementarietat. Som els humans qui tantes vegades n’excloem una 

enfront de l’altra. L’actitud contemplativa davant de l’activa. No hi ha cap fórmula millor. 

Ambdues es complementen i són necessàries. La fórmula ignasiana de “contemplatius 

en l’acció” fa referència ja al que sant Benet en el segle VI ja recomanava als seus 

monjos, “Ora et labora, prega i treballa”.  

Hem de reconèixer que se’ns fa difícil harmonitzar activitat i oració en la nostra vida. 

Jesús ho aconseguí a la perfecció. Va saber unir diàleg i comunicació amb el Pare, 

contemplació i intensa oració, amb l’anunci del Regne de Déu, la intensitat de la justícia,  

la denuncia profètica, guaricions i servei a l’alliberament de la persona, especialment 

dels més pobres i malalts.   

Qui s’obre a Déu amb l’oració i la contemplació, troba el Déu de la vida i de l’amor. No 

es desentén del món sinó que estima a la persona i a la terra amb gran respecte 

portant l’oració a la vida i fent de la vida oració per a la pau de tot en Déu. Avui, davant 

de tants moviments migratoris, en recerca de pa i seguretat de vida, se’ns convida a 

practicar aquesta actitud per a garantir una vida més digna per a tots. En cada un d’ells 

passa el mateix Crist. Bon Diumenge!  



Diumenge, 17 de juliol de 2022 - Núm. 3801 

 

HORARIS CELEBRACIONS 

DIUMENGE XVI DE DURANT L’ANY     

DISSABTE, DIA 16 de juliol de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 17 de juliol de 2022  
 

10 matí – Castelladral   

12 migdia – Súria  

 

DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY    
 

DISSABTE, DIA 23 de juliol de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 24 de juliol de 2022  
 

11 matí – Palà de Torroella   

2/4 d’1 migdia – Súria  

 

 

 
 

 

INTENCIONS DE MISSES  

 

Dissabte, dia 16 de juliol, Súria, 8 vespre:  Josep Sellés i Roser Reguant. Esposos Josep 

Reguant i Carme Puigdellívol. Paquita Esquius (9 aniv) i família.  

Diumenge, dia 17 de juliol, Súria, 12 migdia: Ramon Reguant Masana i família. 

Dissabte, dia 23 de juliol, Súria, 8 vespre: Pius Macià Ribera. 

Diumenge, dia 24 de juliol, Súria, 12 ’ 30 migdia: Pere Peramiquel Riera (4 aniv). Esposos 

Domingo Pena Vilaplana i Elvira Fíguls Feliu. Difunts barri de sant Jaume.  
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VISIÓ PASTORAL 

SINODALITAT I AUTORITAT 

Els tres darrers nuclis temàtics del Sínode estan molt relacionats entre si. “Autoritat i 

participació”, “Discernir i decidir” i “Formar-se en la sinodalitat” fan referència a la 

manera en què es prenen les decisions en l’Església i qui participa en aquest procés de 

presa de decisions. 

Cal tenir present, en primer lloc, que la sinodalitat representa el camí principal de 

l’Església, que és cridada a renovar-se sota l’acció de l’Esperit Sant i escoltant de la 

Paraula. La sinodalitat demana posar en pràctica processos d’escolta, diàleg i 

discerniment comunitari en els quals tothom pugui participar i contribuir.  

Per tant, es demana una autoritat compartida, corresponsable entre els àmbits 

pastoral i entesa com a servei a la comunitat cristiana, no com a poder, ni exercida 

amb autoritarisme. Es demana també una Església més assembleària, amb òrgans de 

consulta i equips de treball que pensin i planifiquin la pastoral i altres qüestions.  

S’observa també que a l’Església hi falta discerniment, ja que sovint l’acció pastoral no 

es planifica prou, sinó que s’executa a contrarellotge. El discerniment comporta 

pregària, escolta, voluntat de negociació i d’adonar-se d’on parla l’Esperit. Es considera 

que en aquests processos de discerniment i presa de decisions, els laics haurien de 

tenir-hi més espai.  

Que el treball sinodal que hem fet no quedi aquí. Continuem caminant junts! 
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UNITAT PASTORAL 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL   

Defuncions El dia 8 de juliol ens deixà per a anar a la Casa del 

Pare, MARIA MOLES VALLDAURA, vídua de Pere Jané Serra, 

veïna de Súria.  

El dia 9 de juliol ens deixà per anar a la Casa del Pare, CARMEN 

GONZÁLVEZ RASCÓN, vídua de Lluís Sibíla Macià, veïna de 

Súria.  

El dia 12 de juliol ens deixà per anar a la Casa del Pare, 

FRANCISCO OROZCO MARTÍNEZ, casat amb Josefina Delgado,  

veí de Súria. 

Recordem i agraïm les seves vides entre nosaltres mentre 

acompanyem als seus familiars i amics en el més sentit condol! 

CÀRITAS Reunió de Junta, dijous dia 21 a les 4 de la tarda.  

FESTA MAJOR DE SÚRIA Gràcies a qui ha fet possible un any més la celebració de sant 

Cristòfol. El nostre sant patró ens ajudi a ser a tothora portadors del Crist!  

MISSA 24 DE JULIOL Diumenge 24 de juliol, la missa serà a 2/4 d’1 del migdia. Pregarem 

pels veïns del barri de Sant Jaume i pels seus difunts.  

EXERCICIS ESPIRITUALS Del 23 al 28 de juliol un grup de laics del bisbat participa als 

Exercicis Espirituals a la Cova de Sant Ignasi (Manresa). Preguem per ells! 

PROPERES FESTES MAJORS  

DIUMENGE VINENT, DIA 24, A PALÀ DE 

TORROELLA  Missa a les 11 del matí en 

honor a sant Llorenç de Bríndisi. Bona 

Festa!  

Valls de Torroella (Sant Esteve): Diumenge, 

dia 31 de juliol, a 2/4 de 11 del matí. Dilluns, 

dia 1 d’agost, a les 12, Missa en sufragi pels 

difunts de l’any.  

Salo ( Sants patrons: Sant Pere i Sant Feliu): Diumenge, dia 7 d’agost, a les 10 del matí. 
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BISBAT 

Els nostres seminaristes participen als exercicis 

espirituals del Seminari Major Interdiocesà 
 

Dels dies 26 de juny a l’1 de juliol, el P. Enric Puig, Jesuïta, va predicar els exercicis 

espirituals als seminaristes del Seminari Major Interdiocesà (SMI) a la Casa 

d’Espiritualitat de Maria Immaculada de Tartera, a Prats i Sansor (Cerdanya), de les 

Religioses Carmelites de Sant Josep. Van ser acompanyats pel seu formador, Mn. 

Gabriel Casanovas, i pel Director espiritual, Mn. Jaume Gené. 

L’últim dia s’hi va fer present el Bisbe Delegat del SMI, l’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric 

Vives, que va presidir l’eucaristia i compartir el dinar, amb una senzilla posada en comú 

entre tots on es destacà allò que més havia ajudat en aquell temps dedicat al Senyor 

tot fent silenci i escoltant la seva Paraula. 

Recordem que els seminaristes del nostre bisbat són: Rubén Bonsfills, Jacob Budz, 

Carlos del Barrio, Cesc Domenech, Jordi Rui Marques, Gabriel Sanabria i Josetxu Santos. 

Aquest estiu alguns d’ells participaran a les activitats d’estiu com ara les Catecolònies, la 

ruta d’adolescents, el Pelegrinatge europeu de Joves, etc. 

Preguem per ells, per la seva vocació i el seu treball, que el Senyor els ajudi a esdevenir 

uns bons sacerdots. També preguem perquè hi puguin haver més vocacions.  
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Cristians que viuen la seva fe units a l’Església 
Glossa Bisbe Francesc Conesa   

En un món plural, és summament necessària la referència a la 

comunitat cristiana. És indispensable que el cristià tingui una profunda 

vivència de ser Església i sigui molt conscient que no és possible viure la 

fe sense la comunitat. En primer lloc, no és possible perquè la fe es rep 

de l’Església i a l’Església se celebra. No hi ha una fe que només tingui 

una persona particular. La fe és sempre comunitària. Però, a més, 

l’ambient secular i la pluralitat de religions fan que la fe s’hagi de confrontar constantment 

amb opcions religioses alternatives. En aquest context, és molt important que la fe personal 

trobi el suport de la comunitat, que és el lloc d’experiència i de celebració de la fe i també 

l’àmbit del qual neix el testimoniatge i la proclamació. 

 

El Sínode dels bisbes sobre la sinodalitat pretén, en part, que els mateixos cristians se sentin 

més integrats a la vida de l’Església i que creixi la consciència que “caminem junts”. El papa 

Francesc ha insistit que «l’Església no és altra cosa que el “caminar junts” del ramat de Déu 

pels senders de la història que surt a la trobada de Crist el Senyor» (17/10/2015); per això, la 

sinodalitat «expressa la naturalesa de l’Església, la forma, l’estil, la missió» (18/9/2021). Ara bé, 

perquè es faci realitat aquest “caminar junts” cal que tots els membres de l’Església participin 

de la seva vida i de la missió. Cal concretar les maneres d’aquesta participació, sense por de 

fer les reformes que siguin necessàries a l’Església. Com ha dit el papa Francesc «el Sínode 

ens fa pensar no en una altra Església, però sí en una “Església diferent”, oberta a la novetat 

que Déu vol indicar» (9/10/2021). 

 

També és important que les nostres comunitats siguin càlides, obertes i acollidores. Ningú no 

ha de sentir-se rebutjat a l’Església. Si volem integrar els joves, seran necessàries «comunitats 

obertes, vives en la fe, desitjoses d’irradiar Jesucrist, alegres, lliures, fraternes i compromeses» 

(Ex. Ap. Christus vivit, 220). Necessitem comunitats vives, que siguin atraients per a les 

persones que cerquen, que resplendeixin per la seva capacitat d’acollir, acompanyar i guarir. 

El Papa parla d’ “oasi de misericòrdia”, llocs que visquin el perdó i que facin possible la 

fraternitat. Caldria donar pas a comunitats lliures, fraternes i compromeses, capaces de 

proposar models alternatius a l’actual societat. 

 

Hem de ser una Església que escolta tothom, també la veu dels qui en discrepen i la critiquen 

i la dels qui han tingut experiències nocives amb l’Església. Escoltar, especialment, tants 

catòlics que no s’hi troben a gust; alguns la van abandonar mentre que altres hi romanen 

“amb reserves”.  

Conferència “Creure en Jesucrist en una societat plural”   


