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DIUMENGE V DE QUARESMA 

 
 
 

Aquell que no tingui cap pecat  
que tiri la primera pedra  
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Corro cap a la meta per guanyar el premi de la cursa que Déu ha 

convocat allà dalt en Jesucrist. 

 

 

L’esperança és audaç, 

sap mirar més enllà 

de la comoditat 

personal, de les 

petites seguretats i 

compensacions que 

estrenyen l’horitzó, 

per a obrir-se a grans 

ideals que fan la vida 

més bella i digna.      

      Caminem en esperança  (Papa Francesc) 
 

 

 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

 

Diumenge, dia 3 d’abril: V de Quaresma.  Sant Josep l’Himnògraf.  

Dilluns, dia 4 d’abril: Sant Plató.  

Dimarts, dia 5 d’abril: Sant Vicent Ferrer, prevere.   

Dimecres, dia 6 d’abril: Sant Marcel·lí. Sant Platònides.  

Dijous, dia 7 d’abril:  Sant Joan Baptista de la Salle. 

Divendres, dia 8 d’abril: Sant Ananci. Sant Dionís.   

Dissabte, dia 9 d’abril: Santa Maria de Cleofàs.  

Diumenge, dia 10 d’abril: Diumenge de Rams.  
 

 

Sant Joan Baptista de la Salle Neix a Reims a l’any 1651.  En 

el si d'una família benestant. De mare noble i pare polític. 

Rep una educació cristiana que el porta amb 15 anys a ser 

canonge de la Catedral de Reims. Estudia Filosofia, Teologia i segueix els seus estudis a la 

Sorbona, on aprofundeix en l'espiritualitat de sant Francesc de Sales, sant Vicenç de Paul... Es 

fa pobre entre els pobres per a portar-los  l’Evangeli en l’educació. Dirà "em trobo amb la boca 

tancada i no tinc dret a parlar de pobresa si jo mateix no sóc pobre”.  Així comença la 

fundació de les escoles cristianes pels pobres. Mor el 1719 i deixa com a llegat 42 escoles 

funcionant en 22 ciutats i 130 Germans. També deixa una espiritualitat viva i rica basada en 

"mirar-ho tot amb els ulls de la fe, vivint el dia a dia des dels valors de l'Evangeli, per ser 

constructors del Regne, a través de l'escola i de qualsevol altre servei educatiu",  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  
 

Els escribes i fariseus avui tenen l’oportunitat 

de portar a Jesús una dona sorpresa en 

adulteri, així tenen la possibilitat de posar-lo a 

prova. A més de posar públicament una 

vegada més la dona en evidència 

discriminatòria davant de l’home quan la llei, 

segons el Pentateuc, era igual pels dos.  

 

Mentre uns drets acusen, Jesús es presenta ajupit a terra escrivint amb el dit a l’arena. Fa 

temps. Es pren temps. És molt curiós que en una situació tan dramàtica, Ell actuï tan 

serenament. Serà que quan hom crispat en un primer moment es creu amb el dret de poder 

jutjar quan pensant s’adona que cal primer escoltar i pensar el més adequat per a superar el 

problema? Aquesta és l’actitud de Jesús. Qui estigui lliure de pecat que comenci a tirar la 

primera pedra. Des dels més vells als més joves van desapareixent d’escena un rere l’altre.  

Així és com Jesús regenera a la persona. La llei ens ha estat donada per Moisès però la gràcia i 

la veritat ens venen de Jesucrist. Jesús no condemna a la persona, sí però el pecat. D’ara en 

endavant diu a la dona, no pequis més !  

 

 

Que fàcil és acusar als altres si no pensen com nosaltres, tantes vegades els veiem erronis, 

contraris, ens fan nosa. Que difícil es pensar si soc jo qui no actuo com cal. Només adonant-

me de les meves limitacions puc arribar a entendre i acceptar a l’altre. Veure’l com un germà 

qui puc ajudar essent ajudat jo mateix alhora. Es fa realitat el que resem en el Pare nostre, 

perdoneu-nos Senyor així com nosaltres perdonem. Jo vull i necessito el perdó, i el germà ben 

segur que també! No ens abandonem ni a l’acusació ni a la indiferència i al desànim, tots 

desitgem unes relacions millors. Donem-nos a l’experiència i a la misericòrdia que Déu ens 

ofereix per a una bona Pasqua per a tots. Bon Diumenge !  
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

CINQUÈ DIUMENGE DE QUARESMA   

 

 

 

DISSABTE, DIA 2 d’abril de 2022  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 3 d’abril de 2022  

10 matí – Castelladral    

12  migdia – Súria 

 

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 

 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

 

Diumenge, dia 3, Súria, 12 migdia:  Sabina Porti Clusella (14 aniv), Jaume Cots Vila. 

Andrés Plasencia Ramirez i Rosario Burgos Arias. Josep Torrades Calvet. Ramona Calvet 

Cuadrench. Pere Fàbrega Rubió (5 aniv). Esposos Gal i Montserrat. Esposos Enric i 

Antònia. Ignasi Ribera Rosell (10 aniv). Esposos José Cabrera Linares (27 aniv) i 

Francisca Molina Quintana. Juanita Cabrera Molina.   

Dijous, dia 7, Súria, 7 vespre: Maria Martinez (14 aniv). 

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

HOMILIA A LA MISSA D'INAUGURACIÓ DEL MINISTERI EPISCOPAL - 3 

Catedral de Solsona, 12 de març de 2022 

No tindre por de la reforma 

Perquè la missió ocupi realment el centre de tot caldrà renovar estructures i reformar 

molts elements de l'Església. No hem de tindre por. Vivim temps nous que exigeixen la 

reforma a l'Església, a les seves institucions, i, sobretot, la conversió dels cors. “És 

temps de revestir amb un nou vestit aquest cos de Crist que és l'Església” (A. Matteo). El 

Papa Francesc ens ha convidat a pensar no en una altra Església, però sí en una 

“Església diferent”, oberta a la novetat que Déu vol indicar (9-10-2021). 

D'altra banda, no convé oblidar que la reforma de l'Església no és tant obra nostra com 

de Déu; qui transforma els cors, qui fa que les nostres estructures siguin mitjà perquè 

els homes trobin Déu és l'Esperit Sant. Confio en la seva gràcia perquè ens ensenyi a 

viure de manera nova la nostra fe cristiana. 

El meu ministeri 

Em poso al vostre servei per dur a terme aquesta missió. Desitjo que trobeu en la 

meva persona un servidor de la comunió entre nosaltres i un impulsor de la missió 

d'anunciar Jesucrist. Com a bisbe he rebut l'encàrrec d'animar la vostra fe i d’ajudar-vos 

a créixer com a testimonis de l'Evangeli. Com a cristià vull caminar amb vosaltres, viure 

la meva fe en Jesús amb vosaltres, aprenent junts a seguir Jesús i a viure l'Evangeli. 

Sóc molt conscient de les meves debilitats, cosa que fa més necessària la vostra ajuda, 

la vostra correcció i, sobretot, la vostra oració. Des del principi del meu ministeri 

episcopal m'ha donat molta confiança saber que comptava amb la pregària del poble 

de Déu, perquè tot a la vida del bisbe és obra de la gràcia de Déu. 

Em conforta també comptar amb l'ajuda i la intercessió de la Mare de Déu, venerada a 

la nostra Diòcesi amb tants preciosos noms. Li demano que sigui estrella que guiï els 

meus passos i els d'aquesta Església pels camins de l'evangelització. 
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UNITAT PASTORAL 

 TEMPS DE QUARESMA  La Quaresma ens 

recorda cada any que el bé, com també l’amor, la 

justícia i la solidaritat, no s’aconsegueixen d’una vegada 

per sempre; han de ser conquerits cada dia. Per tant, 

demanem a Déu la pacient constància del camperol (cf. 

Jm 5,7) per a no desistir en fer el bé, un pas darrere 

l’altre. Qui caigui, que estengui la mà al Pare, que 

sempre ens torna a aixecar. Qui es trobi perdut, 

enganyat per les seduccions del maligne, que no trigui 

en tornar a Ell, que és «tan generós a perdonar» (Is 55,7). En aquest temps de conversió, 

recolzant-nos en la gràcia de Déu i en la comunió de l’Església, no ens cansem de sembrar el 

bé. Amb el do de la perseverança, obtindrem els béns promesos (cf. He 10,36) per a la nostra 

salvació i la dels altres (cf. 1Tm 4,16). Practicant l’amor fratern amb tots ens unim a Crist, que 

va donar la seva vida per nosaltres (cf. 2Co 5,14-15), i comencem a assaborir l’alegria del 

Regne del cel, quan Déu serà «tot en tots» (1Co 15,28). 

PERDÓ I ACOMPANYAMENT ESPIRITUAL  Cada dia abans i després de la Missa, 

divendres matí de 10 a 12, altres hores a convenir, concertant visita.  
 

DIMARTS, DIA 5 - CARITAS    Reunió dels voluntaris, a les 5 de la tarda.  
 

 

DIMECRES, DIA 6 – MISSA     Serà a les 10 del matí, no a les 7 de la tarda.  

 

     CÈL·LULA PARROQUIAL   Reunió a ¾ de 8 de la tarda. 
 

DIJOUS, DIA 7 – LITURGIA      Reunió de l’equip a les 4 de la tarda.  
 

 

DIVENDRES, DIA 8 -  MISSA A L’ERMITA DE SANT SALVADOR  A les 4 de la tarda. 

     VIA CRUCIS  A les 7 de la tarda a l’església parroquial de Súria.  

 

 

 

DISSABTE, DIA 9 -  12 X DÉU   Trobada a les 6 de 

la tarda.    

DIUMENGE VINENT, RAMS   Disposem-nos a 

celebrar la Setmana Santa. Acollim Jesús en la seva 

entrada a Jerusalem acompanyant-lo a donar la vida 

per a la salvació i la pau del món. Benedicció del 

Ram, davant de l’església, a les 12 del migdia. 
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BISBAT 

Catalònia Sacra ofereix una visita guiada a la catedral de Solsona   

Com en anys anteriors, Catalònia Sacra inicia les activitats anuals en l'àmbit del bisbat 

de Solsona amb una visita guiada a la catedral de Santa Maria. El dia 16 d'abril, 

Dissabte Sant, es farà una activitat per a conèixer un edifici que és més antic que la 

mateixa diòcesi. 

Quan l’any 1593 es creà el Bisbat de Solsona, s’erigí en catedral l’església de la canònica 

de Santa Maria, on des de feia molts segles hi havia una comunitat de clergues. De la 

primitiva església romànica encara se’n conserven testimonis com els tres absis, el 

campanar, el claustre, el celler i el menjador dels canonges, que és l’actual sala dels 

Sants Màrtirs. Els segles gòtics i moderns veieren construir la resta de la catedral.  

Carles Freixes, delegat de Patrimoni del bisbat de Solsona i director del Museu Diocesà 

i Comarcal, conduirà la visita per aquest conjunt arquitectònic iniciat en el segle XII i 

que comprèn un gran nombre d'estils arquitectònics, que han anat transformant el seu 

aspecte original al llarg del temps. 

La visita començarà a les onze del matí i és gratuïta, però requereix inscripció prèvia  
www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/602  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/602
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La participació dels laics  
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

Estimats diocesans, 

Totes les mans són necessàries per anunciar Jesucrist, que és la missió de 

l'Església, però de manera particular és important la col·laboració dels 

laics. Els Papes tenen raó quan diuen que la nova evangelització o es realitza pels laics o no es 

farà. Tanmateix, sembla que el laic cristià està adormit i que no acaba d'implicar-se en 

l'evangelització. Certament comptem amb molt bons laics, que viuen la seva fe amb una entrega 

generosa i són molt conscients que són “deixebles missioners”, però em temo que la majoria de 

cristians viuen la seva fe de manera passiva, com a mers receptors del que li diu la jerarquia, 

sense sentir realment que ells també són responsables de la tasca d'anunciar l'Evangeli. 

Potser és això perquè no hem advertit el que significa el baptisme com a font de vida per a 

cadascú i com a font de la missió. Hem desenvolupat una visió verticalista i parcial de 

l'Església, deixant els laics al darrer lloc, oblidant que “en tots els batejats actua la força 

santificadora de l'Esperit que impulsa a evangelitzar” (EG 119). 

Des del baptisme, cada cristià té un sentit sobrenatural de la fe (“sensus fidei”) que l'autoritza a 

discernir què és el que Déu vol per a la seva Església i quins són els camins que ha de seguir 

per anunciar l'Evangeli. Prendre’s seriosament el “sensus fidei” del poble de Déu impedeix fer 

una divisió massa rígida entre una Església que ensenya (“ecclesia docens”) i una altra que es 

limita a aprendre (“ecclesia discens”), entre uns que dirigeixen i uns altres que són els 

subalterns. Perquè la implicació dels laics sigui real, hem de canviar aquesta mentalitat i 

prendre’ns seriosament el que significa haver rebut el baptisme. 

Això vol dir també que hem d'obrir vies de participació per als laics a la vida i missió de 

l'Església. A això ens està convidant el Sínode que el Papa ha convocat. A l'Església –ha dit- 

“tots són protagonistes, ningú no pot ser considerat com un mer figurant” (18-09-2021). A més, 

la participació no pot quedar en una paraula buida, sinó que s'ha de concretar, donant lloc a 

instruments i estructures que facilitin el diàleg i la interacció del poble de Déu. El Papa ha fet 

un pas important en aquesta direcció obrint als laics les funcions de govern i responsabilitat a la 

Cúria romana, de manera que, des d'ara, els laics podran presidir alguns dicasteris (Const. 

“Praedicate evangelium”, art. 15). També la nostra Església de Solsona ha de continuar 

caminant en aquesta direcció. 

L'Església és un misteri de comunió, en el si del qual hi ha diverses responsabilitats i ministeris, 

i tots tenen la mateixa dignitat. El laic no sols pertany a l'Església, sinó que ell “és” l'Església. 

Ho és pel baptisme i per l'Esperit Sant, que és present al seu cor. “Cristià, coneix la teva 

dignitat”, deia sant Lleó el Gran. Cal que els laics cristians reconeguin la seva vocació i 

s'impliquin en la missió. 


