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en nom del Senyor 
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El Senyor m’ajuda: per això no em dono per vençut; per això paro 

com una roca la cara i sé que no quedaré avergonyit.  

Contemplar el misteri de la 

misericòrdia és font d’alegria, de 

serenitat i de pau. És condició per a la 

nostra salvació. És l’acte últim i suprem 

amb el qual Déu ve al nostre encontre. 

És la llei fonamental que habita en el 

cor de cada persona quan mira amb 

ulls sincers el germà que troba en el 

camí de la vida (Papa Francesc) 

 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

  Diumenge, dia 10 d’abril: Diumenge de Rams  

  Dilluns, dia 11d’abril: Sant Estanislau.  

  Dimarts, dia 12 d’abril: Sant Zenó. Sant Damià.    

  Dimecres, dia 13 d’abril: Sant Martí I.  

  Dijous, dia 14  d’abril:  Dijous Sant.  

  Divendres, dia 15 d’abril: Divendres Sant.    

  Dissabte, dia 16 d’abril: Dissabte Sant. Vetlla pasqual.  

  130Diumenge, dia 17 d’abril: Diumenge de Pasqua. Resurrecció del Senyor.  
 

 

Sant Zenó de Verona  Nascut al Nord d’Àfrica cap a l’any 300. 

Segons alguns autors acompanyà Atanasi d’Alexandria a Verona, cap 

a l’any 340. Ingressà en un monestir fins a l’any 363 quan fou elegit 

successor de Gricini, bisbe de Verona. Va batejar molta gent i va 

convertir molts arrians. Va formar els clergues per a treballar millor. 

Fundà un monestir femení i va reformar la festa cristiana de l’àgape i 

del baptisme d’adults, a més de prohibir que a les misses funerals 

els assistents fessin, com era costum, grans crits i lamentacions. A 

més, personalment vivia en una gran austeritat. El seu pontificat 

durà fins que va morir cap a l’any 380 0 381. Segons fonts 

tradicionals, al 371. Els martirologis antics el qualifiquen de 

confessor de la fe. Possiblement va patir persecució durant els 

regnats de Constanci II i Julià l’Apòstata.  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  

Amb el Diumenge de Rams entrem avui a la Setmana 

més  important dels cristians. Entrem a Jerusalem on 

viurem a partir de dijous el Tridu Pasqual de la 

passió, mort i resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist. 

El misteri central de la nostra fe.  
 

Escoltem avui dos evangelis. Un a la benedicció dels 

Rams, commemorant l’entrada de Jesús muntat en 

un polli d’ase a la ciutat de Jerusalem, aclamat com a 

Rei dels jueus; mentre a l’eucaristia proclamem la 

seva passió segons sant Lluc. Semblen dues 

situacions contradictòries, una d’aclamació, l’altre de condemna; en definitiva, són 

complementàries. Jesucrist, tot i ser de condició divina, com ens diu l’himne cristològic de sant 

Pau en la carta a la comunitat dels Filipencs, no es guarda gelosament la seva igualtat amb 

Déu sinó que es fa no res fins a prendre la condició d’esclau. Perquè el Senyor Déu li ha 

parlat a cau d'orella no s’ha resistit ni s’ha fet enrere. Ha parat l'esquena als qui 

l'assotaven i les galtes als qui li arrancaven la barba. El Senyor Déu l'ajuda: per això no 

es dóna per vençut; i sap que no quedarà avergonyit, com llegim a la lectura d’Isaïes.  

El profeta del Regne de Déu i de la bona nova de la salvació i de l’alliberament dels 

pobres mort en mans dels seus enemics com un malfactor. Aparentment la seva mort 

es vista com un fracàs. Momentàniament guanya el poder farisaic i legalista de 

l’ortodòxia del temple de Jerusalem. Tan bon punt Jesús mor a la creu la cortina que 

tanca el santuari s’esquinça per la meitat. Es superat el culte de l’Antic Testament. La 

veu de Jesús viu en tantes persones que opten per Ell. Per la justícia de Déu. Pel poder 

de les Benaurances. Tal com Jesús ja havia assenyalat, quan seré enlairat damunt la 

terra atrauré tothom cap a mi, referint-se al moment de la seva mort. Atracció de 

misericòrdia, de perdó i regeneració de l’home amb Déu. Com a bon pastor dóna la 

vida per a les seves ovelles, ningú li pren, senzillament la dóna per amor.  

Davant d’una prova d’amor tan gran no som simples espectadors d’aquest fet sinó 

protagonistes d’aquesta història. Déu mor per a la nostra salvació perquè nosaltres 

arribem a viure plenament en i amb Ell. Visquem aquests dies amb intensitat. A més de 

gaudir d’uns dies sants amb família, descansant o gaudint d’un temps més lliure per a 

fer el que més ens agrada, acollim al Sant qui ve en nom del Senyor. Sigui sempre 

Beneit.  Mentre proclamem el misteri de la nostra fe: Anunciem la vostra mort, 

confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn Senyor Jesús. Bons dies 

sants !  
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

DIUMENGE DE RAMS 

DISSABTE, DIA 9 d’abril de 2022  

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 10 d’abril de 2022  

10 matí – Salo   

12  migdia – Súria 

DIJOUS SANT 

DIJOUS, DIA 14 d’abril de 2022 

8 vespre – Súria 

DIVENDRES SANT 

DIVENDRES, DIA 15 d’abril de 2022 

5 tarda – Súria  

PASQUA   

DISSABTE, DIA 16 d’abril de 2022  

11 nit – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 17 d’abril de 2022  

10 matí – Sant Salvador de Torroella   

12  migdia – Súria 

 

INTENCIONS DE MISSES 

Dissabte, dia 9, Súria, 8 vespre: Josep Sellés i Roser Reguant. 

Dijous, dia 14, Súria, 8 vespre: Paquita Suller Rodón. 

Dissabte, dia 16, Súria, 11 nit:  Joan Claret Pujol (8 aniv). 

Diumenge, dia 17, Súria, 12 migdia: Josep Porti Porti i Puri Garcia. Sebastià Porti 

Camprubí i Teresa Faura. Ermengol Porti Camprubí. Difunts família Puigneró Vila. 
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VISIÓ PASTORAL 

10 d’abril, Diumenge de Rams  
Déu omnipotent i etern, vós, per donar a la nissaga 

humana un model d’humilitat, heu volgut que el 

nostre Salvador es fes home i que patis una mort de 

creu; feu-nos aprendre la lliçó dels seus sofriments 

per a poder participar en la seva resurrecció.  
 

14 d’abril, Dijous Sant, Missa de la Cena del Senyor  

Oh Déu, que per la vostra glòria i la salvació de tots els 

homes heu constituït el vostre Fill gran sacerdot per 

sempre; feu que el poble que heu adquirit amb la seva 

sang obtingui en la participació del memorial del mateix 

Crist la força que ve de la seva creu i resurrecció.  

 

15 d’abril, Divendres Sant, Passió del Senyor 

Mireu, Senyor, aquesta família vostra, per la qual 

nostre Senyor Jesucrist no va vacil·lar a lliurar-se a 

mans dels malfactors i a patir el suplici de la creu.  

 

16 d’abril, Dissabte Sant, Vetlla Pasqual 

Déu omnipotent i etern, el vostre Fill va baixar al 

sepulcre i d’allí va ressuscitar gloriós. Concediu als 

vostres fidels, ja que fórem sepultats amb ell en el 

baptisme, ressuscitem també amb ell cap a la vida 

eterna.  

17 d’abril, Diumenge de Pasqua, Resurrecció del 

Senyor 

Oh Déu, avui per mitjà del vostre Unigènit, vencedor de 

la mort, ens heu obert les portes de l’eternitat, feu que 

els qui celebrem la solemnitat de la resurrecció del 

Senyor, renovats pel vostre Esperit, ressuscitem en la 

llum de la vida.       BONS DIES SANTS! 
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UNITAT PASTORAL 

SETMANA SANTA    Entrar a viure 

els misteris de la passió i mort de 

Jesús ens demana obrir l’Evangeli i 

començar a situar-nos en la trajectòria 

de començar a entendre alguna cosa 

del que signifiquen les paraules 

misericòrdia i perdó, La pedagogia 

evangèlica ben original de Jesús ens 

diu que vol ajudar les persones a 

entrar en raó i repensar les pròpies 

actituds abans d’atrevir-se a emetre 

judicis severs contra els altres. L’espai i el temps s’eixamplen i les persones recuperen 

el seu alè. La setmana gran dels cristians ha de suposar un gir evangèlic en la nostra 

vida. Quelcom neix de nou, ¿no us n’adoneu?  

DILLUNS, DIA 11 – MISSA CRISMAL  A la Catedral de Solsona, a les 11 del matí.  

DIMECRES, DIA 13 – CELEBRACIÓ DEL PERDÓ  Després de la missa de les 7 a l’església de 

        Súria. Altres hores, a convenir.  

DIJOUS, DIA 14 – HORA SANTA   A les 10 de la nit a l’església de Súria. Després l’església  

  romandrà  oberta amb torns de vetlla davant el monument fins a les 13  h.del  

  divendres sant.   

  A Valls de Torroella, Rosari a les 5 de la tarda, a l’església.  

DIVENDRES, DIA 15 – VIA CRUCIS   A les 9 del vespre a l’ermita de Sant Salvador.   

   A Valls de Torroella, Via Crucis a les 5 de la tarda, a l’església.  

DISSABTE SANT, DIA 16 – A les 11 de la nit, Solemne Vetlla Pasqual a l’església de Súria.   

 

RESULTAT ECONÒMIC  ACTE SOLIDARI MANS UNIDES  Es varen recollir 755 €. Gràcies a  

 tots els qui ho heu fet possible.  

 

RESULTAT COL·LECTA UCRAINA  S’han recollit 900 €.      

  Gràcies a tots els qui ho heu fet possible. 
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BISBAT 

El bisbe Francesc convida a la Missa Crismal, a la catedral de 

Solsona 

Aquest Dilluns Sant, dia 11 d'abril, a les 11 del matí, celebrarem a la nostra Església 

Catedral la Missa Crismal. En aquesta missa, que forma part de la litúrgia del Dijous 

Sant, el bisbe, acompanyat pels sacerdots, consagra el crisma i beneeix els olis per als 

catecúmens i per als malalts. 

En el marc d'aquesta celebració, els sacerdots renoven les promeses que van fer el dia 

que van rebre la imposició de les mans comprometent-se a unir-se estretament a 

Jesucrist i a exercir fidelment el seu ministeri per al servei de l'Església. 

El bisbe Francesc convida tot el poble fidel a participar en aquesta celebració, que és 

una de les manifestacions més belles de la nostra Església diocesana. Convida, en 

primer lloc, els sacerdots que, units al bisbe, formen un sol presbiteri. També hi són 

convidats els diaques, que amb el seu servei enriqueixen la nostra Església. Demana als 

religiosos i religioses que els acompanyin, com a signe de la seva vinculació a l'Església 

diocesana, a partir del seu carisma. Molt especialment convida els laics de les diferents 

parròquies a participar en aquesta celebració. Tots plegats formem l'Església de Déu 

que camina a Solsona. 

Després de la missa, a 2/4 d’1, a la Sala dels Sants Màrtirs, el professor Mn. Salvador 

Pié-Ninot impartirà una conferència sobre “La sinodalitat com caminar junts a 

l'Església”. Tots esteu convidats a participar-hi. 
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Viure la Setmana Santa  
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

Benvolguts diocesans, 

Entrem a la setmana més important de l'any, aquella en què celebrem els 

misteris de la Passió, mort i resurrecció del nostre Salvador. Els cristians 

hem de viure aquests dies com un do extraordinari del Senyor, que ens ofereix la possibilitat 

d'unir-nos al misteri de la creu i la Pasqua. Certament per a moltes persones només seran uns 

dies de vacances i descans, però per a nosaltres són dies de gràcia, que demanen ser viscuts amb 

una fe intensa. 

La litúrgia d'aquests dies és molt rica i ens ajuda a interioritzar aquests misteris. Dins la 

sobrietat pròpia de la litúrgia romana, trobem una gran riquesa de textos i símbols que ens 

ajudaran a connectar amb el misteri que celebrem. Us convido a acudir a les vostres parròquies 

per unir-vos a la comunitat cristiana en la celebració del Diumenge de Rams i el tridu de 

Pasqua. És especialment important participar a la Vetlla Pasqual, que és el cor de totes aquestes 

celebracions i el centre de l'any litúrgic. 

Per preparar les celebracions de la Setmana Santa i aprofundir-les, és convenient que llegim a 

casa nostra amb serenitat algun dels relats de la Passió del Senyor, deixant que el text de 

l'evangeli interpel·li les nostres vides i descobrint en cada esdeveniment l'immens amor que 

Déu ens té i que és veritablement la clau de lectura de tot allò que celebrem. Servem doncs, 

aquests dies, un temps per al silenci i deixem que Déu parli al nostre cor. Podem unir-nos també 

a altres actes comunitaris que realitzen les nostres parròquies com són el viacrucis, les xerrades 

o el res de l'ofici diví. 

Us adverteixo, per altra banda, que si celebreu de veritat la Setmana Santa, la vostra vida 

quedarà compromesa. No podem celebrar aquests misteris sense sentir-nos afectats, perquè 

nosaltres no mirem Jesucrist com un personatge del passat; les nostres celebracions no són 

records nostàlgics d'una vida heroica, sinó memòria d'algú que és viu i que ens continua cridant 

a viure la nostra vida com Ell la va viure. A més, no som espectadors d'un drama que no tingui 

res a veure amb nosaltres, sinó que estem directament implicats en allò que celebrem, perquè a 

través de les actituds de Jesús en la seva Passió i mort hem estat salvats. “Les seves ferides ens 

curaven”, escriu la carta de Pere (1Pe 2,24; Is 53,5). 

Estic segur que si vivim aquests dies en profunditat serem transformats. El misteri de la Pasqua 

de Jesús és misteri d'amor, que irradia una llum immensa, capaç d'inundar les nostres vides i 

transformar-les. Unir-nos a la mort i resurrecció de Jesús ens ajuda, a més, a que les nostres 

actituds, sentiments i tota la nostra existència s'uneixin a la del Crist. Si així ho fem, aquesta 

setmana que comencem serà veritablement “santa”, ja no només pel nom que li donem, sinó 

perquè haurem viscut en profunditat els misteris que celebrem. 


