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DIUMENGE XXIX DE DURANT L’ANY 

 
 

 
 
 
 
 

Qui vulgui ser important  
ha de ser el vostre servidor 
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Germans, mantinguem ferma la fe que 
professem. Acostem-nos confiadament al tron 
de la gràcia de Déu perquè es compadeixi de 
nosaltres, ens aculli i ens concedeixi, quan 
sigui l'hora, l'auxili que necessitem. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Creure en el Déu cristià és creure en un Déu revelat que 

il·lumina la nostra raó. Amb qui es pot parlar cara a cara. 

Que ens estima i ens perdona. A qui nosaltres podem 

estimar i en qui podem reposar.  

Com a resposta a aquest amor, som convidats a la pregària 

assídua, a trobar-lo en els sagraments, especialment en 

l’eucaristia, i en una constant exigència moral en la lluita per 

la justícia i en la denúncia profètica de tot abús.   

 



Diumenge, 17 d’octubre de 2021 -   Núm. 3763  
 

Comentari a la Paraula, UPP Súria  
 

 

 

Jesús en el seu Evangeli avui ens presenta 

dos tipus d’autoritat: manar o servir. El 

primer és l’estil que ens presenten els 

apòstols Jaume i Joan, fills de Zebedeu. 

Mentre Jesús fa camí amb tots ells 

ensenyant-los els dons del Regne, ells estan 

preocupats perquè els concedeixin el seu 

favor: seure un a la seva dreta i l’altre a la seva esquerra en el Regne de Déu. Que fàcil 

és demanar favors a benefici propi, com n’és de difícil fer-se humil en benefici de tots !  

 

Imitant Jesús qui fa de la seva vida un testimoni de servei fins a donar la pròpia vida en 

benefici de la humanitat se’ns dóna la salvació de la plena solidaritat. Mai estarem prou 

agraïts d’aquest do tan gran que és plenitud i sentit pels homes i dones de sempre.  

 

Voluntat de servei i no poder ha de ser la clau que regeix la història dels pobles. 

Coneixem la llei de la gravetat però ens entossudim a voler pujar, controlar, dominar, a 

veure qui pot més i a costa del que faci falta, si fins i tot ens fem mal però pugem de 

categoria benvingut sigui; és tard quan tantes vegades ens adonem que mentre pugem 

per a satisfer els nostres interessos propis, egoismes, vanitats.., més en enfonsem en 

l’aïllament i la soledat.  

 

En aquest Diumenge valorem si ens convé més pujar per a ser reconeguts o més aviat 

ser reconeguts perquè servim i esdevenim útils per a una societat que espera de cada 

un de nosaltres en els valors millors.  
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HORARIS CELEBRACIONS 
 

AVUI,  

DISSABTE, DIA 16 d’octubre de 2021 

6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 17  d’octubre de 2021 

10  matí – Salo   

12 migdia – Súria 

 

 

PROPERA SETMANA 

  

DISSABTE, DIA 23 d’octubre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 24  d’octubre de 2021 

10  matí – Valls de Torroella  

12 migdia – Súria 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 
 

Dissabte, dia 16, Súria, 8 vespre: Vicente Baselga Mor. 
 

Diumenge, dia 17, Salo, 10 matí:  Josep Maria Esquius Gangonells (7 aniv). 

 

 

Dissabte, dia 23, Súria, 8 vespre: Cándida Closa Serra (1 aniv). 

 

 

Diumenge, dia 24, Súria, 12 migdia:   Esposos Domingo Pena Vilaplana i Elvira 

Figuls  Feliu. Josep M. Rodriguez Giró ( 1 aniv). En  acció de gràcies a sant 

Antoni M. Claret. 
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VISIÓ PASTORAL  UPP Súria  

Partir per compartir  

“Partir per compartir”  deriva de la 

visió pastoral de la nostra parròquia 

Una comunitat fraterna on es parteix, 

comparteix i reparteix la bona nova 

de Jesucrist.  Per això és la nostra 

Església interparroquial. Una visió 

que ens ha de portar d’una parròquia 

de manteniment a una parròquia 

evangelitzadora. No ens limitem a 

reproduir el que ens han ensenyat, fet molt valuós però que no ens ajudaria en els 

nostres temps i reptes, sinó que cal posar i portar el missatge a les problemàtiques i 

necessitats d’avui. Quants amb major i menor consciència necessitem un gest 

d’acolliment, estima, superació..., en les dificultats dels temps actuals. Jesús és aquí per 

a oferir-nos-la a tots ! En fem suficient ressò ?  

En els últims temps ens hem fixat en el verb partir. Ara, cal fer un pas més. Del partir al 

compartir. Així anem creixent en la visió que ens vàrem assenyalar ja fa tres anys.  

Segons el Diccionari de la Llengua Catalana, compartir vol dir, en la seva primera 

accepció, “Dividir (una cosa) donant-ne part a d’altres, prenent cadascú la seva part” i, 

en la segona, “Rebre, usar, posseir, en comú”.  

La segona accepció ens remet a la idea de comunitat:. Com a comunitat cristiana que 

som, ens acompanyem en el nostre camí cristià. Això està directament relacionat amb 

el primer objectiu que ens hem marcat per a aquest curs: “Acollir i acompanyar per fer 

comunitat”.  

Com a cristians, volem portar a aquells qui ens envolten la bona nova de Jesucrist, per 

compartir amb ells la joia i la pau que el Ressuscitat ens dona. Això queda recollit en el 

segon objectiu d’aquest curs: “Conscienciar-nos que som per evangelitzar”.  

Finalment, podem compartir també les tasques de cada dia i de la comunitat i, 

d’aquesta manera, reforçar l’equip i el voluntariat, com diu el tercer objectiu del curs. 

Diumenge que ve, dia 24, inaugurarem oficialment el curs parroquial. Pensem, durant 

aquesta setmana, què volem compartir amb la comunitat parroquial durant aquest 

curs. 
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UNITAT PASTORAL 

 

 

Demografia parroquial     El dia 9 d’octubre 

ens deixà per a anar a la Casa del Pare, 

SEBASTIANA SÁNCHEZ GÓMEZ, vídua d’ Angel 

López Torralba.   Descansi en la pau de Déu 

mentre trametem als seus familiars i amics el 

més sentit condol !  

 

Mes del Roser   Cada dilluns del mes 

d’octubre, a 2/4 de 4 de la tarda i a l’església de 

Palà de Torroella.  

 

Creixem amb Jesús    Aquest dilluns, dia 18, 

comença la catequesi pels nens i nenes de 

tercer de primària. Dilluns, dia 25, pels de quart de primària.   
 

Dissabte, dia 23, a les 6 de la tarda, al Centre Sant Salvador, trobada de famílies de 

tercer de primària.  

 

Vida Creixent   Dimarts, dia 19, a les 4 de la tarda, reunió del grup de Súria. Dimecres 

dia 20, a Solsona, assemblea diocesana.  

 

 

Càritas    Dimecres, dia 20, a les 10 del matí, reunió de Junta. A ¼ de 6 de la tarda, 

comença el taller de relació i expressió infantil.  

 

Equip de discipulat   Reunió dimecres, dia 20, a les 4 de la tarda.  

 

Equip Litúrgia   Reunió  dijous, dia 21,  a les 4 de la tarda. 

 

Pregària comunitària    Dijous a ¾ de 6 de la tarda, exposició del Santíssim i Rosari.  

 

Residència Bell Repòs   A partir del dissabte 23 d’octubre, la Missa serà a 2/4 de 6 de 

la tarda.  

 

Recés Emaús dones   Regala un Emmaús. Encara ets a temps de participar-hi o 

convidar-hi algú qui estimes. Del divendres 29 tarda al diumenge 31 tarda. A Solsona. 

Inscripcions fins el proper dissabte, dia 23. Per a més informació, a la Parròquia.  

 

 

 

Inauguració del nou curs parroquial 

Diumenge, dia 24, a la Missa de les 12 
 

Partir per compartir !  
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BISBAT 

 

Missatge del P. Provincial dels Jesuïtes 

el dia de Sant Pere Claver 
 
 

 

El dia 9 de setembre es va celebrar la festa de 

Sant Pere Claver, a Verdú. Enguany, amb motiu 

de l’Any Ignasià, es va convidar el pare provincial 

dels Jesuïtes a Espanya, Antonio España, però 

finalment no pogué assistir-hi. En nom seu, anà 

a Verdú el P. Enric Puiggròs, delegat dels Jesuïtes 

a Catalunya, i va llegir un missatge. En publiquem 

un fragment (traduït al català) i recomanem de 

llegir-lo sencer a la web del bisbat. 

 

 

«Nosaltres, homes de l’any 2021, volem ser conscients en aquest lloc, un dels llocs clau 

del camí ignasià i també en aquests aniversaris ignasians, que hem emprès el nostre 

propi pelegrinatge i demanem a Pere Claver i a Ignasi de Loiola que ens ajudin a 

recórrer-lo amb l’autenticitat amb què ho van fer ells. També nosaltres som testimonis 

de moltes esclavituds que existeixen en el nostre temps i volem ser capaços 

de mostrar el camí cap a Déu que allibera i dona veritable vida. El camí és llarg, però 

nosaltres ens sentim ben equipats per a recórrer-lo. Portem a la motxilla instruments 

adequats: “mostrar el camí cap a Déu a través dels Exercicis Espirituals i el 

discerniment”. Aquest punt és el primer per a l’espiritualitat ignasiana que volem 

subratllar en els aniversaris.» 
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El camí de la sinodalitat     
Bisbe Romà Casanova  
 

«El camí de la sinodalidad és el camí que 

Déu espera de l’Església en el tercer 

mil·lenni.» El sant Pare Francesc va 

pronunciar aquestes paraules, l’any 

2015, en un discurs en ocasió del 50è 

aniversari de la institució del Sínode de 

Bisbes, un dels fruits del Concili Vaticà II. I ara el Papa ens aboca a tota l’Església a fer el camí 

sinodal participant en la fase preparatòria diocesana de tot el procés que durà a l’assemblea 

del Sínode de Bisbes del 2023, en la qual participarà una representació de bisbes del món 

sencer.  

El camí sinodal proposat per Francesc vol fer palès que no n’hi ha prou en reflexionar sobre la 

importància que tota l’Església camini unida —això és el que significa la paraula «sínode»— , 

des de les claus de la comunió, la participació i la missió; sinó que ell desitja posar en camí 

tota l’Església, per a viure en tots els seus àmbits —diòcesi, parròquia, comunitats religioses, 

moviments, associacions— l’experiència de caminar junts, de viure en la nostra pròpia carn 

tot el que això aporta d’alegria i repte, de dificultat i esperança, d’unitat i amor, de ferides i 

intuïcions, de camins oberts i de conversió. 

Aquest itinerari s’ha de fer sempre a la llum de la Paraula de Déu, sabent que l’Esperit Sant 

guia l’Església. Caminar juts significar estar disposats a l’escolta del mateix Esperit, restant 

oberts a les sorpreses que certament ell prepararà per a nosaltres al llarg del camí. El 

dinamisme propi d’aquest itinerari ens demana deixar-nos educar per l’Esperit en una 

mentalitat veritablement sinodal, entrant amb audàcia i llibertat de cor en un procés de 

conversió, sense el qual no serà possible la «perenne reforma de la qual l’Església mateixa, en 

quant institució humana i terrena, sempre en té necessitat» ( UR, 6)). 

En un món dividit per les dissensions i les discòrdies, on les nacions i pobles són incapaços de 

proposar un projecte compartit, l’Església és cridada, ara com sempre,  a viure la seva 

identitat més pregona: «L’Església és en Crist com un sagrament , o senyal i instrument de la 

unió íntima amb Déu i de tot el llinatge humà» (LG, 1).  Ens ho creiem això? Serem capaços de 

viure, encara més, la unitat en la diversitat? Ens posarem junts en l’escolta de l’Esperit? Sens 

dubte, posar-nos en camí junts, vivint el camí sinodal proposat és un signe profètic. Viure la 

comunió, compartint els dons que hem rebut en la participació i el diàleg, és condició 

necessària per a viure la missió. 


