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DIUMENGE XXV DURANT L’ANY 

 
 

Ningú  
no pot servir dos amos 
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Us recomano que feu a Déu pregàries, oracions, súpliques i 

accions de gràcies per tots els homes, pels reis i per tots els qui 

tenen autoritat, perquè puguem portar una vida tranquil·la i 

serena, tota donada a la pietat i a l'honestedat. El nostre 

salvador vol que tots els homes se salvin i arribin al 

coneixement de la veritat.  
 

Quant de bé ens fa deixar que l’amor de Jesús torni a tocar 
la nostra existència i ens llanci a comunicar la seva vida 
nova. Urgeix recobrar un esperit contemplatiu que ens  
permeti redescobrir cada dia que som dipositaris d’un bé 

que humanitza (Papa Francesc).  

SANTORAL 
Diumenge, dia 18 de setembre: Diumenge XXV durant l’any.  

Dilluns, dia 19 de setembre: Santa Maria de Cervelló, verge.  

Dimarts, dia 20 de setembre: Sants Andreu Kim Taegon, i companys màrtirs coreans.  

Dimecres, dia 21 de setembre: Sant Mateu, apòstol i evangelista.  

Dijous, dia 22 de setembre: Sant Maurici.  

Divendres, dia 23 de setembre: Sant Pius de Pietrelcina, prevere.  

Dissabte, dia 24 de setembre: La Mare de Déu de la Mercè.  

Diumenge, dia 25  de setembre: Diumenge XXVI durant l’any.  

 

Sant Pius de Pietrelcina, prevere  Sant Pius, nascut a Pietrelcina 

(Campània, Itàlia), el dia 25 de maig de 1887, el mateix dia que el 

govern italià ordenava que el santcrist fos retirat de totes les aules 

de les escoles. De l’Orde Menor dels Frares Caputxins, fou agraciat 

amb grans carismes místics interiors, que es reflectien 

exteriorment en el seu cos; entre ells, destaquen els estigmes de 

la Passió de Crist que el crucificaren des del 20 de setembre de 

1918 fins a la seva mort, talment com un nou Crist crucificat.  I el 

do de fer prodigis. La seva vida fou un reflex viu del carisma de 

sant Francesc d’Assís. El seu espai vital va establir-se durant tota la 

seva vida entre l’altar i el confessionari. Es distingí pel coneixement 

dels esperits, el discerniment espiritual i una exigència que portava sempre al goig de la 

conversió. La devoció a sant Pius promou l’amor als pobres i una vida de pregària molt 

intensa. La seva unió i identificació amb el Crist en la pobresa, la penitència i l’amor als qui 

sofreixen. Va morir a San Giovanni Rotondo (Apúlia), l’any 1968. A la seva canonització,el 16 de 

juny de  2002 , hi va assistir una munió ingent de fidels, com no s’havia vist mai. Els petits del 

Regne saben reconèixer els seus pastors, aquells qui són amatents a escoltar amb entranyes 

de mare. 
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Comentari a la Paraula          UPP SURIA  

 

Avui la Paraula de Déu ens posa en guàrdia 

sobre la nostra relació amb els béns de la 

terra i l’inconvenient que poden arribar a ser 

per seguir Jesucrist amb fidelitat.  
 

La salvació està destinada a totes les persones 

de la terra. Déu vol que tots els homes se 

salvin i arribin al coneixement de la veritat, ens 

diu sant Pau en la segona lectura.  Déu vol 

que tots els homes frueixin dels béns que ha 

creat, i no que alguns els acaparin sense 

compartir-los amb el proisme. Avui es parla de 

com el 82 % de la riquesa és en mans de l % 

de la població mundial i de com aquesta és 

una de les causes principals de l’increment de la pobresa.  

 

Podem fer-nos la il·lusió de ser els amos del que som i posseim, però en realitat som 

simples administradors d’aquests béns que ens són confiats pel Senyor. La nostra 

mateixa vida és un regal de Déu, per això l’hem de cuidar i treballar com a acte de 

generositat i gratuitat de qui ens l’ha ofert. Jesús repeteix sovint aquesta imatge de 

l’administrador fidel a qui l’amo confia els seus béns perquè Ell mateix ha experimentat 

aquesta situació. La seva missió és la de viure la voluntat del Pare, aquest és l’encàrrec 

que ha rebut de Déu. Per això, ha vingut a existir i ser entre nosaltres. Tot ho ha rebut 

del Pare. El Pare ho ha posat tot a les seves mans; d’igual manera, ho ha posat tot a les 

nostres mans. Cal, doncs, passar d’una concepció possessiva dels béns de la terra a 

una que tingui en compte la gràcia de Déu. Tot ho hem rebut per amor de Déu! El Papa 

Francesc també ens subratlla aquesta idea en la Laudato si, 67: “No som Déu. La terra 

ens precedeix i ens ha estat donada... Això implica una relació de reciprocitat 

responsable entre l’ésser humà i la natura ”. El salm 112 posa en relleu l’acció de Déu 

que rehabilita els empobrits per l’egoisme de qui acumula riquesa: “Aixeca de la pols el 

desvalgut, treu el pobre de la cendra”. Davant dels béns de la terra, Jesús ens urgeix a 

compartir: “Guanyeu-vos amics a costa de la riquesa enganyosa, perquè quan 

desaparegui, trobeu qui us rebi eternament a casa seva”.  Aquests amics, són els 

pobres. No podem servir Déu i les riqueses. O apostem per a una societat fraterna o 

esdevenim esclaus del poder i el consum.  Bon Diumenge!  
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

 

DIUMENGE XXV DURANT L’ANY    

 

 

DISSABTE, DIA 17 de setembre de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 18 de setembre de 2022  
 

9 matí – Súria 

11 matí – Ermita de Sant Salvador  

DIUMENGE XXV DURANT L’ANY    

 

 

DISSABTE, DIA 24 de setembre de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 25 de setembre de 2022  
 

10 matí – Sant Salvador de Torroella  

12 migdia – Súria  

 

INTENCIONS DE MISSES  

 

 

Dissabte, dia 17 de setembre, Súria, 8 vespre: Josep Sellés i Roser Reguant. Salvador 

Sala (4 aniv). Francesc Sala. Francisca Pujol. Francisco Seuba Puig (18 aniv). Esposos 

Domingo Pena Vilaplana i Elvira Figuls Feliu. 
 

Diumenge, dia 18 de setembre, Súria, 9 matí: Jaume Ros Junyent (1 aniv). Paula Farriols 

Reguant (1 aniv).  
 

Diumenge, dia 18 de setembre, Sant Salvador, 11 matí: Esposos Montserrat Cols 

Centellas (12 aniv) i Narcís Junyent Vilanova (5 aniv).  

 

Dissabte, dia 24 de setembre, Súria, 8 vespre: Josep Colom. Francisca Reguant. Família 

Vilàs Reguant. Manuel Orozco Martinez (47 aniv). Joan Caro Serrano i família. Jordi 

Clotet Palà. Jordi Clotet Rodríguez.  

 

Diumenge, dia 25 de setembre, Súria, 12 migdia: Esposos Enric Tarrés i Ramona 

Parcerisses. Lluís Ribera Juncadella (36 aniv). Enric Castellà Suades (5 aniv). Esposos 

Joan Castellà i Àngela Suades, i difunts família. Esposos Juan Rodriguez i Dolores Garcia, 

i difunts família. Josep Maria Nadal i família.  
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VISIÓ PASTORAL  
 

Estimada comunitat, família tota en el Senyor;  

Tot just fa dos cursos l’Esperit del Senyor em portava fins aquí, 

entre vosaltres, per tal de poder créixer com a deixeble seu 

enmig del seu poble fidel. Amb vosaltres he pogut experimentar 

de manera palpable com el Bon Déu es fa present enmig del seu 

poble. Arribava a vosaltres amb el desig de tal com diu St. Pau als 

cristians de la comunitat de Roma: “Alegreu-vos amb els qui estan 

alegres, ploreu amb els qui ploren. Viviu d'acord els uns amb els 

altres. No aspireu a grandeses, sinó poseu-vos al nivell dels 

humils. No us tingueu per savis. No torneu a ningú mal per mal; 

mireu de fer el bé a tothom. Si és possible, i fins on depengui de 

vosaltres, estigueu en pau amb tothom”. Així que durant els 

darrers anys he caminat al vostre costat amb aquest desig en el meu cor. Cada un de vosaltres 

heu estat un gran do que Déu ha posat en el meu camí vocacional, al vostre costat he crescut i 

madurat com a home i com a cristià, però amb la gràcia del Senyor he vist amb més claredat com 

el Senyor em segueix cridant a seguir-lo, a perseverar en el seu camí, fins que un dia esdevingui 

un prevere segons el cor de Jesús al servei de tothom que desitgi conèixer el seu evangeli.  

Us dono les gràcies a cada un de vosaltres, però sobretot com a comunitat que sou, perquè heu 

estat instruments de la gràcia de Déu, en el meu camí, en la meva vocació i en la meva història; 

per això heu deixat una profunda petjada en el meu cor. Se’ns dubte he gaudit molt de la vostra 

proximitat i m’he sentit molt estimat;  des del primer dia fins el darrer i de manera constant m’he 

pogut sentir acollit i acompanyat. Vosaltres heu estat el veritable rostre de Crist que fa que creixi 

en mi el desig d’aprofundir en la seva Paraula. Escoltar la seva veu a través de vosaltres ha estat 

una gran motivació per abandonar-me més generosament a la seva crida. He procurat ser fidel, 

deixar-me moldejar pel seu Esperit, perseverar en la meva entrega i resposta generosa.  

Ara el Senyor m’envia a missionar en una nova parròquia, tot i deixar de ser entre vosaltres de 

manera presencial, us dic de cor que no us abandono ja que resteu per sempre més en la meva 

pregària. Alhora us convido a mantenir viva la vostra pregària per mi, perquè creixi en fidelitat al 

Senyor, perquè estigui atent a la seva voluntat, perquè allà on el Senyor em porti no abandoni 

l’esperit d’estima, de servei i de comunió, però sobretot perquè sigui un reflex viu de la humanitat 

de Jesús i un pont que uneixi els homes amb Déu. Per tant, no us dic adéu sinó a reveure ja que 

amb la mà al cor espero que ens retrobem i mantinguem l’estima que ha sorgit entre nosaltres.    

Amb estima:  Rui Jorge Marques Freire, Seminarista una mica vostre. 
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UNITAT PASTORAL 

 

GRÀCIES  JORDI per la teva estima i 

servei. 
 

La Upp de Súria de cor et diu:  

Sempre seràs a casa teva ! 
 

 

 

BENVINGUT DE NOU, MN. MARC 
 

La Upp de Súria de cor et diu:  

Ets a casa ! 
 

 

 

 

 

 

APLEC A SANT SALVADOR   Bona Festa!. Avui, 51 aplec a Sant Salvador.  

 

CREIXEM AMB JESÚS 
 

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI  Dimecres, 21 de setembre i divendres, 23 de 

setembre. Matins de 11 a 1h. Tardes, de 4 a 6h.  Al despatx parroquial o via telemàtica 

ja.cat/creixemambjesus.2022 
 

 

CATEQUISTES I ACOMPANYANTS DE PARES  Reunió, dissabte dia 24, a les 4 de la tarda.  
 

 

VIDA CREIXENT  
 

 

REUNIÓ GRUPS  Aquest dimecres, dia 21, a les 4 de la tarda, a Súria, i a Valls de 

Torroella. Aprofita aquest espai per a la teva qualitat de vida!   
 

 

XVII TROBADA DIOCESANA A TÀRREGA Dimecres, dia 28 de setembre. Qui estigui 

interessat comunicar-ho a la parròquia, o a la Joaquima Cols o a la Teresa Carreras.  

 

 

FESTA MARE DE DÉU DEL ROSER   
Diumenge, dia 2 d’octubre, a l’església del Roser, al Poble Vell, Missa pontificalis a 2/4 

de 12 del matí.  

 

 

RECÉS EMMAÚS DONES I HOMES  Al Seminari de Solsona, per a dones el cap de 

setmana del 28 al 30 d’octubre. Per a homes, el cap de setmana 11 al 13 de novembre. 

Molt interessant. Per a més informació, a la Parròquia.  
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BISBAT  

Dia Internacional de l’Alfabetització 

Amb motiu del Dia Internacional de 

l’Alfabetització, el passat dia 8 de setembre, i en 

el marc de la campanya «La nostra indiferència 

els condemna a l’oblit», Mans Unides alerta de 

les conseqüències de la manca d’alfabetització 

entre dones i nenes, les quals conformen dues 

terceres parts dels prop de 800 milions de 

persones al món sense alfabetitzar. 

L’analfabetisme cronifica la pobresa i augmenta 

la desigualtat, ja que les persones que no 

saben llegir ni escriure tenen més dificultats per conèixer els seus drets i exercir-los. El 2021 

Mans Unides va aprovar 108 projectes de caràcter educatiu per un import superior als 6,5 

milions d’euros, per donar suport directament a 154.000 persones. 

Tot i que l’alfabetització i el dret a l’educació estiguin ratificats per diversos acords 

internacionals i legislacions nacionals, la realitat és que molts Estats no compleixen allò que 

s’ha promès. Per a Mans Unides, l’accés a l’educació és un dret clau sense el qual no es podria 

assolir cap dels Objectius de Desenvolupament Sostenible previstos per al 2030. 

Les dones i les nenes són una vegada més les més afectades per aquestes mancances 

derivades de la manca d’alfabetització. La desigualtat en el repartiment de les tasques a la llar, 

així com els costums i les tradicions de certes comunitats, situen les dones en un pla 

d’inferioritat davant els homes en qüestions d’alfabetització. Mentre sobre les dones i les 

nenes segueixin recaient la gran majoria de les feines de la llar (recollida d’aigua i de llenya, 

cura de les persones, neteja, treball a l’hort i amb els animals…) perdurarà aquesta desigualtat 

en matèria d’educació . A la majoria de les llars més empobrides, quan han de triar entre un 

nen i una nena per assistir a l’escola, normalment es tria l’home.   

A més,, en alguns llocs del món prevalen costums com el matrimoni infantil que converteix les 

nenes en adultes, de manera prematura, i els priva del seu dret a estudiar i, amb això, a 

prosperar i a  tenir un paper rellevant a la societat». 

Mans Unides  posa l’accent en la manca d’oportunitats derivades de les mancances 

educatives.  

A Mans Unides som conscients del poder que té l’alfabetització a les societats i països en 

desenvolupament. Per això, a més de denunciar, conscienciar i treballar per sensibilitzar la 

societat sobre aquesta realitat que condiciona la vida de milions de persones als països on és 

present, engeguem cada any més d’un centenar d’iniciatives de caràcter educatiu amb què 

garantir aquest dret a les comunitats en què treballem.  

https://www.mansunides.org/campana/campanya-2022-contra-la-indiferencia
https://www.mansunides.org/campana/campanya-2022-contra-la-indiferencia
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Aneu i anuncieu l’evangeli    
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

Benvolguts diocesans: 
 

 

Comencem el nou curs pastoral de la Diòcesi i durant aquest any he 

pensat escriure algunes gloses reflexionant sobre què significa 

evangelitzar, que, com sabem, és la missió de l'Església. 
 

El punt de partida de la nostra reflexió són les paraules de Jesús als seus deixebles, recollides a 

l'evangeli de Sant Marc: “Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la 

creació” (Mc 16,15). Aquest mandat de proclamar la bona notícia ens compromet avui també a 

nosaltres, que ens considerem deixebles de Jesús. Per a l'Església no hi ha tasca més important 

ni més urgent que anunciar la Bona Nova de Jesús. Amb raó va dir sant Pau VI que “l'Església 

existeix per evangelitzar” (Evangelii Nuntiandi, 14). El papa Francesc, per part seva, ens ha 

demanat una transformació missionera de l'Església, de manera que tot es posi al servei de 

l'evangelització (cf. Evangelii Gaudium, 27). 
 

Proclamar Jesucrist ha de ser una prioritat per a cadascuna de les persones que formem 

l'Església. No sols per als sacerdots, sinó també per als religiosos i els laics. Les paraules de 

Pau, “Ai de mi si no anunciés l'evangeli” (1 Cor 9, 16), valen per a cadascun de nosaltres. Ha 

arribat el temps que tots ens comprometem amb seriositat a la missió de viure l'evangeli i 

anunciar-lo. 
 

Tinc la impressió que força cops els cristians ens entretenim fent moltes coses i deixem en 

segon pla la proclamació de l'evangeli. Hi ha moltes coses bones que ocupen la vida de 

l'Església, però no hi ha res més urgent que anunciar Jesucrist. Diu sant Pau que la fe depèn de 

l'anunci (cf. Rom 10, 17). A través de la nostra paraula, es pot produir la conversió del cor, que 

fa possible la trobada entre l'home i Déu. 
 

Si de veritat l'anunci és prioritari, aleshores tot a la nostra vida estarà al servei de la predicació 

de l'evangeli. Aquest ha de ser també el criteri per destriar allò que és important a la vida de les 

parròquies o d'una comunitat cristiana. Qualsevol acció de l'Església s'ha de sotmetre a aquesta 

pregunta: Serveix per a evangelitzar? Ajuda a acostar els homes (els joves, els nens, els 

matrimonis, etc.) a Crist? Aquest és el criteri que el papa Francesc estableix a “Evangelii 

Gaudium”, quan demana que les nostres comunitats siguin més missioneres i “que la pastoral 

ordinària en totes les seves instàncies sigui més expansiva i oberta, que col·loqui els agents 

pastorals en constant actitud de sortida i afavoreixi així la resposta positiva de tots aquells a qui 

Jesús convoca a la seva amistat” (n. 27). 
 

Crec que les nostres comunitats necessiten un canvi de mentalitat, per deixar de mirar-se a si 

mateixes i començar a pensar com podem acostar-nos a tantes persones que s'han allunyat de la 

fe, als qui viuen en la indiferència i també als qui, tot i ser integrats a l'Església, viuen 

rutinàriament la seva fe. Necessitem també valentia per revisar les accions que realitzem, els 

grups , les nostres estructures i les nostres institucions i preguntar-nos amb sinceritat si tenen 

com a prioritat l'anunci de l'Evangeli. Que el Senyor ens guiï i enforteixi per ser fidels a 

l'apassionant missió que ha posat a les nostres mans. 


