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DIUMENGE III DE DURANT L’ANY 

 
 
 

El Senyor m’ha enviat  
a portar la bona nova  
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L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell 
m’ha ungit per portar la bona nova als 
desvalguts, m’ha enviat a proclamar als 
captius la llibertat, i als cecs el retorn de la 
llum, a deixar en llibertat els oprimits i a 
proclamar l’any de gràcia del Senyor.   
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

L’Evangeli ens invita sempre a córrer el risc del trobament 

amb el rostre de l’altre, amb la seva presència física que 

interpel·la, amb el seu dolor i les seves reclamacions, amb 

la seva joia que s’encomana en el cos a cos. La veritable 

fe en el Fill de Déu fet carn és inseparable del do de si 

mateix, de la pertinença a la comunitat, del servei, de la 

reconciliació amb la carn dels altres. El Fill de Déu, en la 

seva encarnació, ens convida a la revolució de la tendresa 

(Papa Francesc)  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  
 

 

L’evangeli d’avui el podem dividir en dues parts. 

Una primera on veiem la intenció de l’autor, 

fonamentar la solidesa de l’ensenyament. La 

segona, la presència de Jesús a la sinagoga de 

Natzaret on, des d’un text d’Isaïes, exposa el 

programa de la seva missió alliberadora, 

aplicant-se’l directament a Ell. El que avui sentiu 

contar de mi és el compliment d’aquesta 

escriptura. La seva missió és la d’anunciar la 

Bona Nova als pobres, a proclamar l’any de 

gràcia del Senyor; per això l’Esperit del Senyor és damunt seu.  Aquest fragment 

connecta amb la primera lectura on expressa el goig del poble d’Israel pel seu 

retrobament amb la llei del Senyor que els llegeix el sacerdot Esdres, en el segle IV abans 

de Crist.  

Segons l’exposat per Jesús i la seva actuació, la finalitat de l’anunci del Regne de Déu és la 

salvació integral de la persona, el seu alliberament de tot esclavatge, fruit del pecat 

personal i del pecat social o estructural pel qual es violada la dignitat de la persona i dels 

seus drets fonamentals.  

L’alliberament integral de la persona comporta estima i perdó, respecte i llibertat, servei 

a la veritat i a la vida, promoció del dèbil i solidaritat. Això demana veu de denúncia 

profètica que edifiqui en uns fonaments sòlids i justos com fa Jesús i donació generosa 

per a passar de les paraules a les accions reals. Aquesta és l’autoritat que remou la 

societat. Coherència i determinació per a la germanor universal i la pau. Aquesta és 

l’autoritat moral de Jesús que convenç i anima a sortir d’un mateix pel creixement de 

tots. En paraules de sant Pau, a la segona lectura, formant un sol cos on cada un hi tenim 

la nostra missió i responsabilitat. En la suma de tots s’hi troba la dignitat.  
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HORARIS CELEBRACIONS 

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  

 

TERCER DURANT L’ANY 

  

DISSABTE, DIA 29 de gener de 2022  

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

 

 

DIUMENGE, DIA 30 de gener de 2022  

10 matí – Salo    

12 migdia – Súria 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

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. Difunts 

família Serra Suades. Difunts família Simats Rafart.  

Dimarts, dia 25, Súria, 7 tarda: Elvira Fíguls Feliu.  

Dissabte, dia 29, Residència Bell Repòs. 2/4 6 tarda: Jaume Ros Junyent. Paula 

Farriols Reguant.  

Dissabte, dia 29, Súria, 8 vespre: José Abarca Piedra (1 aniv). Beatriz Lazo Ruiz (14 

aniv). Francisco José Abarca Lazo (30 aniv).  

Diumenge, dia 30, Súria, 12 migdia: Esposos Josep Manau Vila i Francisca Roig 

Serraviñals. Fernando Alvarez Reguant.  
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VISIÓ PASTORAL 
 

DIUMENGE DE LA PARAULA  
 
 

Dedicar un diumenge  de l'any litúrgic a la 

Paraula de Déu ens permet obrir de nou 

l’enteniment per a comprendre  el sentit de 

les Escriptures. La relació entre el 

Ressuscitat, la comunitat de creients i la Sagrada Escriptura és intensament vital per a la 

nostra identitat.   La paraula del Senyor presenta aspectes molt diversos, segons la 

diversa capacitat dels qui l’estudien.  El Concili Vaticà II va donar un gran impuls a la 

redescoberta de la Paraula de Déu amb la Constitució dogmàtica Dei Verbum.  Benet XVI 

amb l'Exhortació apostòlica Verbum Domini, que constitueix un ensenyament fonamental 

per a les nostres comunitats. És bo que mai no falti a la vida del nostre poble aquesta 

relació decisiva amb la Paraula viva que el Senyor mai es cansa de dirigir a la seva 

Esposa, perquè pugui créixer en l'amor i en el testimoni de fe.  

És fonamental que no falti cap esforç perquè alguns fidels es preparin amb una formació 

adequada a ser veritables anunciadors de la Paraula.   La Bíblia pertany al poble 

convocat per escoltar-la i reconèixer-se en ella.  Aprofundir en ella, amb un llenguatge 

senzill i adequat per al qui escolta,  permet mostrar la bellesa de les les imatges que el 

Senyor feia servir per estimular la pràctica del bé. Per a molts,  és la única oportunitat 

que tenen per captar la bellesa de la Paraula de Déu i veure-la relacionada amb la seva 

vida quotidiana.  És profund el vincle entre la Sagrada Escriptura i la fe dels creients 

perquè la fe prové de la seva escolta. Aquesta invitació urgeix a la importància que els 

creients han de donar a la Paraula del Senyor tant en l'acció litúrgica com en l'oració i la 

reflexió personal. Tota ella va centrada a la salvació integral de la persona.  Escoltar la 

Sagrada Escriptura per practicar la misericòrdia és un gran desafiament per a les nostres 

vides.  Aquesta Paraula està molt a prop teu: en el teu cor i en la teva boca, perquè la 

compleixis. Equipem-nos en ella i fem-ne un bon ús !  
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UNITAT PASTORAL  

Avui, Diumenge de la Paraula i 

Setmana de la Bíblia     Per voluntat del 

Papa Francesc, dictat en la carta 

apostòlica en forma de Motu Proprio  

Aperuit illis, del 30 de setembre de 2019, 

el III Diumenge del temps Ordinari està 

dedicat a la celebració, reflexió i 

divulgació de la Paraula de Déu. Es situat 

en aquest moment dintre de la Setmana de pregària per a la Unitat dels cristians 

perquè la Sagrada Escriptura indica als qui es posen en actitud d’escolta el camí 

per arribar a una autèntica i sòlida unitat. Enguany, sota el tema La Paraula, font 

de consol i d’esperança  (Rm. 15,4). L’apòstol Pau es lamenta de conflictes i 

tribulacions que ha de passar a  causa dels cristians que ell mateix porta a la fe. De 

la mateixa manera es sent consolat per la presència física de germans i comunitats 

per la seva estima i lliurament. No tan diferent dels nostres temps.  “En efecte tot 

el que fou escrit en altre temps va ser escrit per a instruir-nos; així gràcies a la 

constància i al consol que ens donen les Escriptures mantenim l’esperança” 

(Rm.15,4). Qui medita les Sagrades Escriptures pren consciència de la relativitat 

dels sofriments presents que es veuen superats pel consol que ve de Déu. Qui rep 

consol sap confortar als germans que passen alguna pena.  

 

Setmana de Pregària per la Unitat 

dels cristians  Del 18 al 25 de gener, 

Octavari per a la Unitat dels cristians. 

Com aquells savis d’Orient, hem vist la 

seva estrella a Orient, i hem vingut a 

adorar-lo (Mt 2,2). Oh Pare, vós no 

voleu que els vostres fills visquin 

separats els uns dels altres ja que els 

heu consagrat en un mateix baptisme, feu que el lligam de la caritat els uneixi en 

la plenitud de la fe.  

 

Equip Gestió Parroquial   Reunió divendres, dia 28, a partir de la Missa de les 7.  
 

 

12 x Déu  Trobada dissabte, dia 29, a les 6 de la tarda. 
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BISBAT 

 

LA VISITA AD LIMINA DELS NOSTRES BISBES 

 

 

 

 

Durant la visita ad limina de 

la passada setmana van 

coincidir al Vaticà els nostres 

bisbes, és a dir, Mons. Romà 

Casanova, administrador 

apostòlic, i Mons. Francesc 

Conesa, bisbe electe de 

Solsona. 

Acompanyats dels seus 

respectius vicaris generals 

van anar seguint el recorregut de la visita, celebrant l’eucaristia a les quatre grans 

basíliques de Roma. El primer dia a la basílica de Sant Pere, el dimarts a Sant Joan 

del Laterà, el dimecres a Santa Maria la Major i, per acabar, a la basílica de Sant 

Pau Extramurs. 

També van visitar el Pontifici Consell per a l’Evangelització, les Congregacions dels 

Bisbes, de la Doctrina de la Fe, del Clergat, del Culte Diví, la Secretaria d’Estat, els 

dicasteris dels Laics i la Família… i, evidentment, la Secretaria General per al Sínode 

dels Bisbes. 

El dia 14 de gener va ser el moment central de la visita: l’audiència amb el Sant 

Pare, en la qual un per un van poder saludar el Pontífex, que va mostrar-se molt 

proper amb tots. En aquesta trobada, que va durar més de dues hores, pogueren 

conversar sobre temes diversos.  
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Proximitat, misericòrdia i tendresa    
Glossa Bisbe Romà Casanova  
 

Escric aquesta glossa després de la trobada amb el 

sant pare Francesc dels bisbes de les províncies 

eclesiàstiques de Tarragona, Barcelona i València. Ha 

estat una conversa llarga, més de dues hores, en què tots hem fet experiència de la 

paternitat del Papa, tant amb nosaltres personalment com respecte a tots els temes que, 

amb referència a la situació de l’Església, hem pogut tractar. Certament que el bisbe de 

Roma té els seus germans en l’episcopat d’arreu del món en el cor de la seva sol·licitud 

de successor de sant Pere.  

Tres han estat les paraules que amb més força han arribat al meu cor: proximitat, 

misericòrdia i tendresa. Termes que Francesc, papa, ha aplicat com a necessàries per a 

tot autèntic ministeri. En el diàleg ell es referia al ministeri dels bisbes, però també es 

poden aplicar a qualsevol ministeri i servei en les comunitats cristianes; així com a la 

paternitat i la maternitat en l’àmbit familiar. És evident que no es pot exercir el servei de 

pastor de les comunitats cristianes en aquests moments de la història de la mateixa 

manera que es feia no fa gaire temps. Les circumstàncies són diferents, amb nous 

paradigmes de relació. 

Solament des de la proximitat a les persones podrem escoltar el batec del seu cor, a fi 

de no caure en la fal·làcia de donar respostes a preguntes que les persones en aquests 

moments no es fan. La proximitat, encara que de vegades pot semblar perillosa, és la 

porta oberta a la relació personal, tant necessària i ineludible, per a la transmissió de la 

fe. L’allunyament de les persones no és pas l’estil del apòstol de Crist, com tampoc no ho 

era del mateix Crist, que en els evangelis apareix ben proper de les persones, acollint-les, 

escoltant-les, guarint-les.    No podem anar per la vida com a jutges dels altres, aplicant-

los amb severitat les normes del que és bo i és dolent. La misericòrdia és la porta que fa 

possible que tota persona tingui al seu davant un futur. Des de la veritat, amarada 

d’amor, és possible la misericòrdia que obre l’horitzó de l’esperança. Aquella mirada 

fonamental de la misericòrdia expressada així en llavis de Jesús: Tant va estimar Déu al 

món, que va donar el seu Fill unigènit perquè tot el qui cregui en ell tingui vida eterna (Jn 

3,16).    La tendresa en la relació amb els altres és l’expressió de l’estimació. És la 

tendresa que neix de la paternitat i de la fraternitat, del qui no vol mai el mal per a l’altre, 

del qui s’alegra del bé de l’altre, del qui pot dir, com sant Pau: em faria tot a tots, per 

salvar-ne alguns de tota manera. (1Co 9,22) 


