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DIUMENGE XXIII DURANT L’ANY 
 
 

 
 

Qui no porta la seva creu 
no pot ser deixeble meu  
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Qui hauria conegut mai què desitjàveu, si vós mateix 

no haguéssiu donat la saviesa, si no haguéssiu enviat 

de les altures el vostre Esperit Sant?  

Per a mantenir viu l’ardor missioner fa falta una 

decidida confiança en l’Esperit Sant, perquè ell “ve en 

ajut de la nostra feblesa” (Rm.8,26). Aquesta confiança 

generosa ha d’alimentar-se i per a això necessitem 

invocar-lo. No hi ha major llibertat que la de deixar-se 

portar per l’Esperit (Papa Francesc).  
 

SANTORAL 
 

Diumenge, dia 4 de setembre: Diumenge XXIII de durant l’any.  

Dilluns, dia 5 de setembre: Santa Teresa de Calcuta, verge.  

Dimarts, dia 6 de setembre: Sant Zacaries.  

Dimecres, dia 7 de setembre: Santa Judit.  

Dijous, dia 8 de setembre: Naixement de la Benaurada Verge Maria.  

Divendres, dia 9 de setembre: Sant Pere Claver, prevere.  

Dissabte, dia 10 de setembre: Beat Jacint Orfanell.  

Diumenge, dia 11 de setembre: Diumenge XXIV durant l’any.  
 

Sant Pere Claver   Va néixer a Verdú el 25 de juny de l’any 

1580. Als tretze anys quedà orfe de pare.  Amb el suport 

d’un oncle canonge, marxà a estudiar a Barcelona. A 

partir de 1596 estudià lletres i arts, i filosofia al Col·legi de 

Betlem dels jesuïtes. Després, ingressà a la Companyia 

de Jesús i continuà estudiant a Girona i a Mallorca, on 

conegué Alonso Rodríguez Gómez, porter del col·legi de 

Montsió, que l’influí i despertà en ell la vocació de 

missioner. El provincial, accedint al seu desig,  el destinà a les missions de Nova Granada. El març de 

1615 fou ordenat sacerdot a Cartagena d’Índies. Impactat pels negres que arribaven en unes 

condicions infrahumanes i en gran quantitat des d’Àfrica per a ser venuts com a esclaus, dedicà el seu 

apostolat a protegir-los i a lluitar contra la tracta d’esclaus. A la seva professió religiosa, va signar Pere 

Claver, esclau dels esclaus negres per sempre. El jove jesuïta s’assabentava de l’arribada de vaixells 

negrers i buscava intèrprets per a comunicar-se. Intentava ajudar els esclaus oferint-los menjar i 

consol. Si algun estava malalt, l’atenia o el portava a l’hospital, i a tots els començava a parlar de 

l’Evangeli i els feia catequesi amb dibuixos. Va batejar-ne més de tres-cents mil, després d’haver 

procurat integrar-los a la societat colonial, fet que li valgué l’oposició de certs grups socials de la 

ciutat. Fou mestre de novicis i va portar una vida de completa austeritat. Tenia enemics per la defensa 

que feia dels febles. Extenuat, morí a Cartagena d’Índies el 8 de setembre de 1654. És el patró dels 

jesuïtes de Catalunya, patró de Colòmbia i patró secundari del bisbat de Solsona.    
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Comentari a la Paraula          UPP SURIA  
 

Tota elecció vocacional 

comporta un exercici de 

limitació i renúncia. Qui 

decideix començar una relació 

de parella, qui dedicar-se a un 

ofici, esdevenir esportista, ... 

Així mateix, la vocació cristiana 

es dona en unes condicions 

similars. Se’ns demana 

renúncia a tots els béns per 

tenir Jesús com el bé més gran.  

En primer lloc, Jesús ens demana posposar la família. Evidentment, Jesús no vol que 

l’oblidem sinó que la situem de tal manera que no sigui un obstacle per al deixeble. A 

més, ens fa entrar en una família nova nascuda dels llaços de la fe. Veiem en la segona 

lectura com Pau posa en relleu aquesta nova relació familiar quan recomana a Filemó 

l’acollida d’Onèssim “no com un esclau sinó molt més que això, com un germà estimat”.  

Jesús també ens demana renunciar a nosaltres mateixos. Els nostres propis projectes 

perquè la nostra manera de pensar i d’actuar vagin d’acord a la seva.  

Jesús ens invita només a portar la creu rere d’ell. Carreguem amb la creu dels 

sofriments, experiències, fracassos, decisions preses al llarg dels anys i amb les 

conseqüències que se’n deriven. Carreguem amb la mateixa vida evangèlica. Viure la 

pobresa, la fraternitat, la fidelitat,... Amb la renúncia, Jesús ens està oferint viure el seu 

seguiment amb coherència, fugint de la mediocritat en la nostra relació amb Jesús i les 

coses d’aquest món.  

Per a comprendre el que Déu vol és indispensable l’ajuda de l’Esperit Sant. Entrar en 

els designis de Déu només és possible si ens deixem conduir pel seu Esperit. És així 

com els homes aprenem a conèixer què és del grat de Déu. El salm ens recorda que la 

saviesa en el cor només és possible si ens deixem ensenyar per Déu.  

Jesús després de plantejar les condicions exigents per a seguir-lo, ens proposa un 

exercici de discerniment; i ho fa des de dues tasques arriscades: la construcció d’una 

torre i la possibilitat que ha de valorar un rei de presentar batalla a un altre rei que 

compta amb el doble de soldats que ell. Per a l’edificació de la torre cal calcular si 

podrem acabar-la. El rei valorarà si pot vèncer en una batalla desigual i si no serà millor 

que cerqui acord de pau. De la mateixa manera per seguir Jesús hem de calcular la 

nostra disponibilitat.  
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HORARIS CELEBRACIONS 
 

 

DIUMENGE XXIII DE DURANT L’ANY    

 

 

DISSABTE, DIA 3 de setembre de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 4 de setembre de 2022  
 

10 matí – Castelladral    

12 migdia – Súria 

DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY    

 

 

DISSABTE, DIA 10 de setembre de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 11 de setembre de 2022  
 

9 matí – Súria 

11 matí – Santuari de Coaner 

 

 

INTENCIONS DE MISSES  

 

Dissabte, dia 3 de setembre, Súria, 8 vespre: Ramon Prat Caballol.  

 

Diumenge, dia 4 de setembre, Súria, 12 migdia:  Jaume Cots Vila i Sabina Porti Clusella. 

Joan Cots Vila i Beatriu Balastegui Pérez. Francisco Vers i Rosa Cots Vila. Josep Torrades 

Calvet (12 aniv). Esposos Angel Circuns Solé i Dolores Cardona Plana. Joan Ribera 

Vilaseca (27 aniv). Ricardo Villar Torres (21 aniv).  

 

Dissabte, dia 10 de setembre, Súria, 8 vespre: Josep Sellés (38 aniv). Rossend Costa 

Comaposada (22 aniv).  

 

Diumenge, dia 11 de setembre, Súria, 9 matí: Esposos Josep Reguant (34 aniv) i Carme 

Puigdellivol.  

 

Diumenge, dia 11 de setembre, Santuari de Coaner, 11 matí: Esposos Ferran Moncunill 

i Ramona Serra.  
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VISIÓ PASTORAL  

Nova crida del Papa a una conversió ecològica  

 “Escolta la veu de la creació” és el tema i la invitació del 

Temps de la Creació d’aquest any. El període ecumènic 

comença l’1 de setembre amb la Jornada Mundial de Pregària 

per la Cura de la Creació, i acaba el 4 d’octubre amb la festa 

de sant Francesc. És un moment especial per tal que tots els 

cristians preguem i cuidem junts la nostra casa comuna.  

Notem una dissonància en la veu de la creació. D’una banda, 

és un cant dolç que lloa el nostre estimat Creador; de l’altra, 

és un crit amarg que es  queixa del nostre maltractament humà. El cant dolç de la creació 

ens convida a practicar una «espiritualitat ecològica», en una preciosa comunió universal 

amb tots els éssers:  «Lloat sigueu, Senyor, amb totes les criatures».   

Desgraciadament, aquesta cançó dolça va acompanyada d’un crit amarg. O més aviat, per 

un cor de clams amargs. En primer lloc, és la germana mare terra la que clama. Gemega i 

ens suplica que aturem els nostres abusos  i la seva destrucció. Són totes les criatures 

les que criden. També els més pobres entre nosaltres, i els nostres germans i germanes 

dels pobles natius; degut als interessos econòmics depredadors, a mercè dels nostres 

excessos consumistes d’un «antropocentrisme despòtic». Innombrables espècies 

s’extingeixen. Els pobres, exposats a la crisi climàtica, són els qui més pateixen l’impacte de 

les sequeres, les inundacions, els huracans i les onades de calor, que segueixen sent cada 

cop    més intensos i freqüents.  

En  escoltar aquests crits amargs, hem de penedir-nos i canviar els estils de vida i els 

sistemes perjudicials, «convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop» (Mt 3,2), convidant a 

una nova relació amb Déu, una relació diferent amb els altres i amb la creació. «Viure la 

vocació de ser protectors de l’obra de Déu és part essencial d’una existència virtuosa» (Carta 

enc. Laudato si’, 217). Com a persones de fe, sentim la responsabilitat d’actuar, en el nostre 

comportament diari. Es tracta de “convertir” els models de consum i producció, així com els 

estils de vida, en una direcció més respectuosa  amb el desenvolupament humà integral de 

tots els pobles; un desenvolupament fonamentat en la responsabilitat, en la 

prudència/precaució, en la solidaritat i la preocupació pels pobres i les generacions futures.  
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UNITAT PASTORAL 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL  
Defuncions   El dia 27 d’agost ens deixà per a anar a 

la Casa del Pare, RAMON TORRADES CALVET, casat amb 

Pilar Ferrer, veí de Sant Fruitós de Bages.  
 

El dia 1 de setembre ens deixà per a anar a la Casa del 

Pare, MARIA ÀNGELA  RIERA   MIRALLES, casada amb 

Jaume Balaguer, veïna de Súria.  

Descansin en la pau de Déu mentre agraïm les seves 

vides entre nosaltres i trametem als seus familiars i amics el més sentit condol!  
 

FESTA MAJOR DE COANER 

Dissabte, dia 10 de setembre, vesprada de 

cançó i sopar al Pla de l’Arboç.  

 

Diumenge, dia 11, caminada enllaçada amb la 

pujada a la Torre, a Súria, per hissar la bandera 

de la Diada Nacional, xocolatada, retalls 

d’història, a les 11 Missa i cant dels goigs, 

sortint  gatzara i vermut.  Bona Festa!     La 

Missa a Súria serà a les 9 del matí. No hi haurà Missa a les 12. 

 

 

RESTAURACIÓ TERRATS 

ESGLÉSIA DE SÚRIA S’estan 

arreglant els terrats de l’església 

parroquial de Súria degut a les humitats 

que produeixen cap al temple. S’agraeix 

els qui ja col·laboren per a solventar 

aquest problema. En funció de les 

ajudes que rebem podrem anar 

avançant. Moltes gràcies!  

 

 

 APLEC A SANT SALVADOR        Diumenge, dia 18 de setembre, Missa a les 11 del matí.  
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BISBAT  

Quatre anys treballant per al restauració de l’orgue de 

Solsona  

El 12 d’agost de 2018, en el concert de l’AIMS 

(Acadèmia Internacional de Música de 

Solsona), ens vam preguntar si seria possible 

restaurar l’orgue de la catedral de Solsona. El 

dia 14 d’agost de 2022, quatre anys després, 

us oferim una mostra de l’estat actual de la 

restauració.   
 

La restauració de l’orgue encara la seva recta 

final: les manxes i el moble ja es poden trobar 

a la Catedral, mentre que els tubs, els salmers, 

els registres, els teclats i el pedaler segueixen 

al taller Blancafort, Orgueners de Montserrat 

SL de Collbató, en una fase avançada de 

restauració. 
 

Es preveu que abans d’acabar l’any es 

puguin col·locar totes les peces al seu lloc 

original per la posterior harmonització i 

afinació de l’instrument. 

La Comissió agraeix la participació dels 

particulars, empreses i institucions que hi 

han col·laborat i confia que els 30.000€ 

que manquen per cobrir el pressupost 

inicial de 671.543,01€ s’aniran aconseguint. 

Entre tots ho farem possible!  

 

Informa: Comissió de l’Orgue 
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Comunitats vives que siguin signe de Crist per 

als altres  
Glossa Bisbe Francesc Conesa   

No sols les persones, sinó que tota la comunitat cristiana ha de ser 

signe. L’Església és en Crist com un sagrament, va recordar el 

Concili (LG 1). El sentit i la raó de ser de l’Església és ser signe, 

icona, paràbola de Crist. 

 

Cada parròquia, cada comunitat cristiana té la missió de fer resplendir el signe de Crist. 

Les nostres comunitats, malgrat les seves pobreses i limitacions, han rebut el do de ser 

signe de Crist per a la gent del barri o del poble on s’ubiquen. Tenen, com tota 

l’Església, la missió de “ser signe i instrument de la presència de Crist al món” (Oració 

col·lecta per l’Església diocesana). 

 

Per això és tan important la renovació de les nostres parròquies. Cal enfortir la vida de 

les comunitats, créixer en la vivència de Crist i de l’Evangeli. La fe només pot sorgir i 

desenvolupar-se al si de l’Església, dins la comunitat dels creients. En la tradició 

patrística es deia que l’Església era una “mare” que “engendra segons la fe” o “per a la 

fe” i que alimenta els seus fills amb la seva fe vivificadora, és el “si” en què neix la fe. El 

Catecisme de l’Església Catòlica va voler recuperar aquest vocabulari de l’Ecclesia 

Mater. Se’ns diu allí: “És l’Església, la nostra Mare, que respon a Déu per la seva fe i que 

ens ensenya a dir: “crec”, “creiem”” (núm. 167). 

 

Cada comunitat cristiana ha de sentir-se compromesa en aquesta missió d’engendrar 

fills per a la fe. I tots els membres del poble de Déu tenen el deure i el dret de fer-ho, 

cadascun segons el seu propi ministeri. Per evangelitzar necessitem tanmateix comptar 

amb comunitats vives, on tots se sentin corresponsables de la missió. Comunitats que 

es deixin impulsar per l’Esperit, que estiguin atentes en l’escolta i la celebració de la 

Paraula i en alerta per detectar els signes dels temps. Això ens exigeix sortir de 

l’anonimat i revitalitzar la vivència de la comunió a les nostres parròquies. 

Convé subratllar que la comunitat és signe de Crist en tot allò que és i allò que fa. 

L´anunci de l´evangeli, la celebració dels misteris sants i la vivència de l´amor fan 

present el Signe que és Jesucrist. El culte a Jesucrist, l’atenció als pobres o l’aposta 

decidida per la fraternitat són accions gratuïtes que es presenten com a alternatives a 

una societat que es regeix per l’economia. Són signes d’un món nou. 

 

(De la conferència “Creure en Jesucrist en una societat plural”) 


