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DIUMENGE TERCER DE PASQUA 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vine amb mi ! 
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Obeir Déu és primer que obeir els homes. El Déu dels nostres 

pares ressuscità Jesús que vosaltres havíeu mort penjant-lo en un 

patíbul. Nosaltres en som testimonis.  

A la fi de la vida, en definitiva, es 

revelarà la veritat. L’aparença del 

món s’esvairà, segons la qual 

l’èxit, el poder i els diners donen 

sentit a l’existència, mentre que 

l’amor, el que hem donat, es  

revelarà com la veritable riquesa 

(Papa Francesc) 

 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

Diumenge, dia 1 de maig: Diumenge III de Pasqua. Sant Josep Obrer.  

Dilluns, dia 2 de maig: Sant Atanasi, bisbe i doctor de l’Església.  

Dimarts, dia 3 de maig: Sants Felip i Jaume, apòstols.  

Dimecres, dia 4 de maig: Sant Silvà.  

Dijous, dia 5 de maig: Sant Vicenç Ferrer, prevere.  

Divendres, dia 6 de maig: Sant Domènec Sàvio. Sant Pere Nolasc.  

Dissabte, dia 7 de maig:  Mare de Déu dels Desemparats.  

Diumenge, dia 8 de maig: Diumenge IV de Pasqua. Jornada Mundial de pregària per les  Vocacions.  
 

Sant Atanasi   El seu nom vol dir “immortal”. Nascut a l’any 295 a 

Alexandria (Egipte). Amb la celebració de la memòria de sant 

Atanasi, celebrem la comunió eclesial de cor amb tota l’Església 

copta, santa i apostòlica. Una Església fonamentada, segons la 

tradició, per la predicació de l’apòstol i evangelista Marc i de la 

qual sant Atanasi en fou bisbe, savi i egregi. Als nostres dies, 

aquesta Església coneix el martiri i la persecució.  

Als trenta anys ja era bisbe d’Alexandria (328) Succeí al bisbe 

Alexandre, a qui acompanyà al primer Concili de Nicea (325), on es 

declarà que el Pare i el Fill són la mateixa substància. Lluità tota la 

vida contra l’arrianisme, defensant la fe ortodoxa. Per aquest 

motiu sofrí cinc vegades l’exili. Morí el dia 2 de maig de l’any 373. 

Sant Gregori Nazianzè l’anomena “Columna de l’Església”. 
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  

Després que els deixebles han estat tota la nit pescant, 

tot i ser bons pescadors, i no han obtingut res, ara un 

desconegut els convida a tirar la xarxa a l’altra banda. 

Poden pensar qui és aquest, es creu millor que 

nosaltres, ... Tot i els seus dubtes perquè són homes de 

fe tiren on l’altre els ha indicat. Li fan confiança i 

obtenen una pesca miraculosa. En aquest tercer 

Diumenge de Pasqua, puc preguntar-me, i jo què hauria fet ? Confio? Si compto només 

amb les pròpies forces és fàcil que em quedi sol, si compto amb les forces de l’altre, i 

aquest és Déu, l’aliment esdevé assegurat. Aquesta és la força de l’Església de Jesucrist. 

Quan la barca eclesial  es deixa enviar pel seu Senyor creix i promou.  

Mentrestant el Crist sempre present, al costat dels deixebles amb un pas més enllà, 

prepara la brasa per a coure el peix i compartir l’esmorzar. Prepara i convida a la seva 

festa, la seva Eucaristia.  

Al voltant de l’àpat sempre és hora de parlar i dialogar sobre el que estimem i ens 

preocupa. Jesucrist obre diàleg amb Pere preguntant-li si l’estima. Li demana tres 

vegades regenerant la triple negació la nit que es condemnat a mort. Pere s’entristeix 

perquè recorda el seu fracàs, Jesucrist el restableix confiant-li  el seu ramat: Pastura les 

meves ovelles. El seguiment del Crist comporta creu i vida, mort i resurrecció. En el bell 

encàrrec  de guiar el seu poble i ha l’obediència fidel fins a la mort, indicant-li el tipus 

de mort que l’espera.  És morint que ressuscitem! Obeir a Déu és primer que obeir els 

homes. Aquesta és la professió de fe de Pere i els deixebles tot i la persecució del 

sanedrí. També avui ho hem d’assumir sabent que en Crist tot esdevé meravellós. 
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

DIUMENGE TERCER DE PASQUA   

DISSABTE, DIA 30 d’abril de 2022  

8 vespre – Súria  

 

 

DIUMENGE, DIA 1 de maig de 2022  

11 matí – Valls de Torroella   

2/4 d’1 migdia – Salipota 

 

 

DIUMENGE QUART  DE PASQUA  

 

DISSABTE, DIA 7 de maig de 2022 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 8 de maig de 2022  

12 migdia – Súria  

5 tarda – Castelladral  
 

 

 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

 

Diumenge, dia 1, Salipota, 2/4 d’1 migdia: Jaume Cots Vila i Sabina Porti Clusella. Ramon 

Porti i Maria Clusella. Esposos Josep Manau i Francisca Roig. Fernando Alvarez Reguant.  

Dissabte, dia 7 de maig, Súria, 8 vespre: Josep Sellés i Roser Reguant.  

Diumenge, dia 8 de maig, Súria, 12 migdia: Maria Cornellà. Josep Torrades Calvet. 

Mercè Canudas Codinach (1 aniv). Joan Closa Llobet.  
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VISIÓ PASTORAL 

BALANÇ D’ECONOMIA DIOCESANA (31-12-21)  

(No incloses economies parroquials, ni de santuaris, ni de Càrites) 
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UNITAT PASTORAL 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL El dia 28 d’abril ens ha deixat PILAR RIBERA ARS, vídua 

d’Antoni Balaguer Gras, veïna de Súria.  

Descansi en la pau de Déu mentre agraïm la seva vida entre nosaltres i acompanyem 

en aquests moments a la seva família i amics!   

AGRAIMENT A LES FILLES DE LA CARITAT  Dol acomiadar a la Comunitat de les Filles de 

la Caritat, tot i que per l’avançada edat de les Germanes i per l’escassetat de vocacions 

és comprensible. Restem molt agraïts als anys que han dedicat als nostres avis. 

Preguem per la seva salut i per tota l’acció caritativa de l’Institut. Els desitgem el millor a 

partir d’ara mentre recordem i vivim tot el que ens han ensenyat, des del seu carisma. 

Sant Vicenç de Paul, pregueu per nosaltres!  

FESTA MAJOR DE CASTELLADRAL Desitgem avui molt bona festa a la comunitat de 

Castelladral. Missa avui a 2/4 de 11 del matí. Diumenge vinent, Missa a les 5 de la tarda 

en la Confirmació de dues noies de la parròquia.  

FESTA DELS PUBILLS A VALLS DE TORROELLA  En aquest dissabte a 2/4 de 10 del 

vespre, a l’església, presentació del vídeo i concert d’orgue. Avui, Diumenge, Missa a les 

11agraint els 50 anys de pubills a la nostra comunitat.  

FESTA MAJOR DE SALIPOTA  Avui, molt bona festa a la comunitat de Salipota en el dia 

de sant Josep Obrer. Missa a 2/4 de 1 del migdia. No n’hi ha a la parròquia de Sant 

Cristòfol.   

MES DE MAIG, MES DE MARIA Cada dia al final de la Missa de 7, farem la visita espiritual 

a la Mare, plena de gràcia, ens ajudi a ser com Ella, portadors de Jesús. També pot 

seguir-se per watsapp. Totes aquelles persones interessades comuniqueu-ho a la 

parròquia.  

VIDA CREIXENT  Trobada interdiocesana a Montserrat, dijous, dia 5.  

EXPOSICIÓ SANTÍSSIM I ROSARI  Dijous, a ¾ de 6 de la tarda.  

TROBADA DIOCESANA SINODAL  Dissabte, dia 7, a les 10 del matí, a la Sala Polivalent 

de Solsona. Tothom qui estigui interessat, comunicar-ho com més aviat millor a la 

Parròquia.  

CREIXEM AMB JESÚS  Diumenge vinent, trobada de famílies de la Catequesi, a 2/4 de 11 

del matí i participació a la Missa de les 12.  

DIUMENGE VINENT, PREGÀRIA UNIVERSAL PER LES VOCACIONS 
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Declaració de la Renda: la importància de marcar la X  
 

Com cada any, al començament de 

la campanya de la renda, ens 

adrecem a vosaltres per recordar-

vos, avui més que mai, la 

importància de marcar la X a la 

casella de l’Església Catòlica. 

Recordem que aquest senzill gest 

no implica pagar més impostos: 

simplement vol dir que el 0,7% de la 

nostra quota íntegra (allò que 

hauríem de pagar sense aplicar cap 

deducció) va directament a 

l’Església. És a dir, directa a les 

nostres parròquies, a les nostres 

Càritas, per a pagar el sou dels nostres rectors... Una aportació sense la qual l’Església 

tindria dificultats per a continuar atenent, escoltant, animant i consolant totes les 

persones que s’adrecen a la nostra parròquia, a la nostra seu de Càritas parroquial… 

cercant consol, pau espiritual i ajuda material.  

 

 

El lema d’aquest any és X ELLS, X TU, X TANTS, i no podia ser més encertat: l’Església 

parla de i a les persones, directa al cor de cadascuna, i està sempre disponible. En la 

figura del vostre rector, a la capella on aneu a pregar, al grup de la parròquia, a la 

vostra comunitat on viviu la fe... Recordeu també de revisar el vostre esborrany; de 

vegades, tot i haver marcat la casella un any, no es guarda per a la declaració de l’any 

següent. És important no donar-ho per fet i assegurar-nos que es compleix el que 

nosaltres volem en la nostra declaració. Us animem també a marcar la casella d’altres 

fins socials, ja que totes dues opcions són compatibles. L’any 2020, 8,5 milions de 

persones van marcar la X a favor de l’Església Catòlica. S’incrementa, per tant, el 

nombre de gent que, reconeixent el paper fonamental de l’Església avui dia, ho 

manifesten, entre altres maneres, fent aquest senzill gent: marcar la X. Marqueu-la 

vosaltres també! 
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El laic, Església present al món  
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

Benvolguts diocesans, 

 

Els cristians laics tenen de vegades la tendència a recloure's en tasques 

intraeclesials, oblidant que el seu camp propi d'acció, on són insubstituïbles, és la vida pública 

i quotidiana. Molts laics treballen a gust en les coses de la parròquia o la diòcesi, però tenen 

por de manifestar-se com a tals a la vida social. Tanmateix, la seva tasca primera i immediata -

encara que no única- és posar en pràctica totes les possibilitats cristianes i evangèliques en el 

camp de la realitat social, al món de l'economia, de la vida pública, de les institucions 

intermèdies que vertebren la societat, a l'àmbit de la cultura, les ciències, l'art, la vida 

internacional i la pau, els mitjans de comunicació social, i altres realitats obertes a 

l'evangelització, com l'amor, la família, l'educació de nens i adolescents, el treball professional, 

el patiment. 
 

La primera tasca dels laics al món és “complir amb fidelitat els seus deures temporals, guiats 

sempre per l'esperit evangèlic” (GS 43). Ser un bon pare, un professional competent, un 

ciutadà honest, un veí solidari, un estudiant responsable, un esportista exemplar. En la seva 

Exhortació sobre la santedat, el Papa parla dels sants de la porta del costat, és a dir, la 

santedat viscuda per persones que viuen a prop nostre. Escriu: “M'agrada veure la santedat al 

poble de Déu pacient: als pares que crien amb tant d'amor els seus fills, en aquests homes i 

dones que treballen per portar el pa a casa seva, als malalts, a les religioses ancianes que 

segueixen somrient. En aquesta constància per continuar endavant dia a dia, veig la santedat 

de l'Església militant” (GE, 7). 
 

El laic és present al món per sembrar-hi la llavor de l'Evangeli i transformar-lo. Té la missió de 

ser “sal”, “llum” i “llevat” al cor del món. L'objectiu de la seva missió és transformar els 

ambients, canviar els criteris d'actuació, orientar els plantejaments i il·luminar-los amb la llum 

de l'Evangeli. 
 

El cristianisme no es pot recloure a les sagristies. Ha de sortir al carrer. La missió no es pot fer 

només des dels ambons de les esglésies o a les sales de catequesi. Cal col·locar els ambons 

als tallers i a les fàbriques, als poderosos mitjans de comunicació social, a les oficines, a les 

escoles i instituts, als taulells de les botigues, a la família, a les escales dels veïns, a les 

associacions civils. Aquí cal col·locar els ambons. I aquest és el lloc dels laics creients, aquest 

és el seu temple i on són evangelitzadors. 
 

La presència dels laics al món no es realitza només a títol individual. Ells són veritable Església 

present al món. “Així, tot laic, en virtut dels dons que li han estat atorgats, es converteix en 

testimoni i simultàniament en instrument viu de la missió de la mateixa Església en la mesura 

del do de Crist” (LG 33). 


