
                Diumenge, 2 de gener de 2022 -   Núm. 3773    
 

 

SEGON DIUMENGE DESPRÉS DE NADAL 

 
 
 
 
 

El qui és la Paraula es va fer 
home i habità entre nosaltres 
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Beneit sigui el Déu i Pare de nostre Senyor  

Jesucrist,  que ens ha beneit en Crist  
amb tota mena de benediccions espirituals dalt 
del cel; ens elegí en ell abans de crear el món, 

perquè fóssim sants.    

 

 

M’agradaria proposar tres camins per a construir una pau 

duradora: En primer lloc, el diàleg entre generacions, com 

a base per a la realització de projectes compartits. En 

segon lloc, l’educació com a factor de llibertat, 

responsabilitat i desenvolupament. I finalment, el treball 

per a una plena realització de la dignitat humana. 

Elements essencials per a la gestació d’un pacte 

social (Papa Francesc)  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  
 

 

El qui és la Paraula es va fer 

home i plantà la seva tenda entre 

nosaltres. Però els seus no el 

varen acollir. Tot i que era la llum 

que resplendeix enmig de la 

foscor. Jesús és el Verb encarnat, 

el qui està en el si del Pare, el qui 

el revela.  

 

Pel naixement de Jesús entre 

nosaltres, coneixem qui és Déu, 

la seva voluntat i posa en 

dinamisme tot un món nou. Al fer-se carn la Paraula, Déu mateix, sabem que ve a 

viure enmig nostre, fent-se un de nosaltres, i habitant en el nostre món.  

 

Tantes persones avui com al llarg de la història es pregunten qui és Déu i sobre la 

seva existència. Alguns desisteixen en la seva recerca perquè diuen que no el 

senten, altres desitgen sentir-lo i no saben com fer-ho, altres enyoren aquella fe 

d’infants que els ajudava a tenir la pau en el cor. Altres ... Serà que no tenim temps 

per a aturar-nos a escoltar el seu missatge? Serà que els problemes del món ens 

aclaparen de tal manera que volem senzillament afrontar-los, superar-los i avançar 

al preu  que sigui ? Serà que els mitjans de comunicació social ens bombardegen 

amb tants missatges que acabem no escoltant i passant perquè ja tenim la vida 

prou complicada i difícil? ...  

 

Passem on passem, tinguem present que la paraula, amb el tipus de llenguatge 

que cadascú tingui la possibilitat d’expressar-se, és manifestació del seu ser, de 

presència en la història humana. Recordem el valor d’una paraula donada. 

Estimem la paraula que ens arriba de l’altre. Deixem-nos tocar, interioritzar, pel 

que cada u ens diu; al mateix temps que valorem, estimem i aprofundim el valor 

de la paraula que transmetem. Ben segur que en totes elles hi trobem el valor 

profund de la nostra vida i la vida del món.  

 

Déu ha volgut venir a viure entre nosaltres i és aquí i des d’aquí com el trobem, 

l’adorem i el testimoniem. Demanem una comprensió profunda del seu Amor 

perquè il·lumini la mirada interior del nostre cor.  
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HORARIS CELEBRACIONS  

SANTA MARIA, CAP D’ANY  

DISSABTE, DIA 1 de gener de 2022 

2/4 11 matí – Castelladral  

12 migdia – Súria  

 

SEGON DIUMENGE DESPRÉS DE NADAL  

DIUMENGE, DIA 2 de gener de 2022  

10 matí – Salo  

12 migdia – Súria  

 

 

EPIFANIA DEL SENYOR – REIS  

 

DIMECRES, DIA 5 de gener de 2022 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria (després cavalcada)  

DIJOUS, DIA 6 de gener de 2022 

10 matí – Sant Salvador de Torroella  

12 migdia – Súria  

 

 

BAPTISME DEL SENYOR  

 

DISSABTE, DIA 8 de gener de 2022  

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 9 de gener de 2022  

10 matí – Valls de Torroella  

12 migdia – Súria  

 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

Diumenge, dia 2, Súria, 12 migdia: Esposos Ramon Reguant (17 aniv) i Providència 

Suades. Josep Algué (21 aniv). Arcadi Vilaseca Gall.  
 

Dimecres, dia 5, Súria, 8 vespre: Isidre Reguant Agut (17 aniv).  
 

Dissabte, dia 8, Residència Bell Repòs, 2/4 6 tarda: Jaume Ros Junyent. Paula 

Farriols Reguant. Josep Sellés i Roser Reguant.  
 

Diumenge, dia 9, Súria, 12 migdia: M. Teresa Molgosa Esparbé (14 aniv) i família. 

Esposos Francisca Suades Muns (1 aniv) i Joan Suades Suades.  
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VISIÓ PASTORAL 
 

 

La glòria del Senyor s’ha manifestat 

a Betlem I es continuarà manifestant 

entre nosaltres, fins el dia del seu 

retorn gloriós. 

 

Us anunciem, amb goig, germans i 

germanes, que així com ens hem 

alegrat en aquestes festes del Nadal 

de nostre Senyor Jesucrist, ens 

alegrarem també en la gran 

celebració pasqual de la Resurrecció del nostre Salvador. 

 

Tinguem present que aquest any, l’exercitació de la Quaresma que ens 

prepara per a les festes pasquals començarà el dia 2 de març, Dimecres de 

Cendra, i del 15 al 17 d’abril celebrarem amb fe el Tridu Pasqual de la mort, 

sepultura i resurrecció del Senyor Jesús. 

 

El dia 17 d’abril serà la Pasqua, la festa més gran de l’any. I al cap de 

cinquanta dies, com a culminació de la cinquantena pasqual, el diumenge 5 

de juny, celebrarem la solemnitat de la Pentecosta, el do que Jesús 

ressuscitat fa a la seva Església: el seu Esperit Sant. 

 

Cada diumenge ens reunirem per celebrar l’Eucaristia, commemorant la 

resurrecció del Senyor, i venerarem també la memòria de la Mare de Déu en 

les seves festes, i de tants germans sants i santes  que ens acompanyen en el 

nostre camí. 

 

Tots els dies són sants i bons per als qui estan en gràcia de Déu. I ja al final 

de l’any, el dia 27 de novembre, iniciarem un nou any litúrgic amb la 

celebració del diumenge primer de l’Advent de nostre Senyor Jesucrist. 

A ell tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. 

 

L’equip parroquial de la Unitat Súria us desitja a tots un any 

ple de fe, salut i fortalesa per a fer realitat tots aquells 

projectes que creieu essencials per a les vostres vides !  



                Diumenge, 2 de gener de 2022 -   Núm. 3773    
 

UNITAT PASTORAL  
 

Demografia parroquial      

Defuncions    El dia 25 de desembre ens deixà  

per a anar a la Casa del Pare, ANTONIO RUBIO 

PÉREZ, casat amb Matilde Castaño Corral, veí de 

Súria.  

El dia 28 de desembre ens deixà per a anar a la 

Casa del Pare, PERE LLADÓ SIRERA, vidu de Concepció Camprubí Puig, veí de Valls 

de Torroella.   

Agraïm  les seves vides entre nosaltres mentre els encomanem al Pare del cel, i 

trametem el més sentit condol als seus familiars i amics!   

Moviment parroquial any 2021    Agraïm a totes les persones qui al llarg de 

l’any 2021 han fet confiança a la Parròquia en els moments essencials de les seves 

vides.  

Baptismes 6    Primeres Comunions 8   Matrimonis  1   Exèquies 74 

La vostra vida en Jesucrist és la nostra raó de ser ! 
 

Càritas  
 

Resultat de la col·lecta de Nadal   S’han 

recollit 420 €. Gràcies a tots els qui ho feu 

possible !  
 

Reis  Divendres, dia 7, a 2/4 de 6 de la 

tarda, a l’església parroquial, els nens i 

nenes de Càritas rebran els regals de Reis. 

Gràcies a tots els qui ho feu possible !  
 

12 x Déu   Dissabte, dia 7, a les 6 de la tarda, trobada del grup.  
 

 

Baptisme del Senyor  Diumenge vinent, dia 9, donarem gràcies 

del baptisme que ens han ofert els nostres pares i padrins. Són 

especialment convidats els qui han rebut el sagrament al llarg de 

l’últim any.  
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BISBAT 
 

 

Les notícies diocesanes en els fulls parroquials  

 
Fa poc més d’un any, concretament el dia 25 d’octubre de 2020, començava el 

projecte del nou full parroquial a algunes parròquies de la nostra diòcesi, impulsat 

per la delegació de mitjans de comunicació. El compromís de la delegació envers 

aquest projecte era oferir cada setmana una notícia diocesana parlant del que 

s’estava treballant des de l’equip de visió diocesà i també de les activitats 

diocesanes. 

 

Ara, fent balanç, ens adonem que aquest compromís no sempre l’hem complert 

com hauríem volgut. Els motius són diversos i els volem compartir amb vosaltres, 

fidels de les parròquies que rebeu aquests fulls: “no cada setmana hi ha realitat 

diocesana al bisbat”; “el treball de l’antic equip de visió –equip que fa mesos està 

suprimit- era difícil d’entendre i també d’explicar”; “la visió segueix però amb els 

esdeveniments dels darrers mesos s’ha ressentit”; “la pandèmia està fent, un altre 

cop, minvar les activitats” i podríem dir moltes altres coses.  

 
Per tant, ara que comencem un nou any un anunciem alguns canvis que encara no 

sabem com seran perquè depenen de moltes coses i d’altres persones, però sí 

que n’hi hauran. I, com no, aprofitem per desitjar-vos un bon any 2022! 
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La pau, do i fruit    Glossa Bisbe Romà Casanova  
 

Des de fa cinquanta-cinc anys, quan sant Pau VI la va 

instituir, l’Església, en el primer dia de l’any civil, celebra 

la Jornada Mundial de la Pau. Cada any el Sant Pare, 

ofereix la seva reflexió, donant resposta als reptes 

plantejats en cada moment i obrint horitzons als qui 

vulguin caminar en la sendera de la pau, essent 

d’aquells que diu Jesús: Feliços els qui posen pau, Déu 

els reconeixerà com a fills (Mt 5,9). 

La pau, certament, és cosa de tots i de cada un. En el 

missatge d’aquest 2022, el papa Francesc ens diu: «A cada època, la pau és tant un do 

que ve del cel com el fruit d’un compromís compartit. Hi ha, en efecte, una “arquitectura” 

de la pau, en què intervenen les diverses institucions de la societat, i hi ha una “artesania” 

de la pau que ens involucra a tots». Tots tenim un doble perill el de pensar que la pau és 

qüestió de les grans esferes de poder, sense que nosaltres puguem fer res; però també 

podem caure en la fal·làcia que la pau és qüestió solament de pregària i de petites coses. 

Són diferents nivells, tots dos necessaris, per poder fer possible la pau, tant en els cors 

de les persones, com en les relacions socials i en tot el món.  

La situació actual tal com la descriu el Sant Pare és punyent: «Malgrat els nombrosos 

esforços encaminats a un diàleg constructiu entre les nacions, el soroll ensordidor de les 

guerres i els conflictes s’amplifica, mentre es propaguen malalties de proporcions 

pandèmiques, s’agreugen els efectes del canvi climàtic i de la degradació del medi 

ambient, empitjora la tragèdia de la fam i de la set, i segueix dominant un model 

econòmic que es basa més en l’individualisme que en el compartir solidari». Enfront 

d’aquesta realitat les propostes del missatge papal són tres camins per a construir una 

pau duradora: el diàleg entre les generacions, l’educació, com a base per a la realització 

de projectes compartits; l’educació, com a base de llibertat, responsabilitat i 

desenvolupament; i el treball per a una plena realització de la dignitat humana.  

Els cristians som —i ho hem de ser sempre, sense excepcions!— homes i dones de pau. 

Recordem que un dels noms del Messies, d’aquell fill que ens ha estat donat és «Princep 

de pau» (cf. Is 9,5). On siguem nosaltres —en la família, en el treball, en la política, en 

l’economia, en la cultura, en l’educació, en el lleure, en les parròquies, en les 

comunitats— hem de fer present el missatge i les obres de la pau que ens ve de Crist. Ell 

és la nostra pau (Ef 2,14). 


