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TERCER DIUMENGE D’ADVENT  

 

 
 
 
 

Viviu sempre contents  
en el Senyor  
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Crida de goig, ciutat de Sió.  
Alegra’t i celebra-ho de tot cor,  

ciutat de Jerusalem.  
Tens dintre teu el Senyor.  

 

Pren la decisió de deixar-te trobar per Jesucrist. És la 

joia que es viu enmig de les petites coses de la vida 

quotidiana, com a resposta a l’afectuosa invitació del 

nostre Pare Déu. És bo d’esperar en silenci la salvació 

del Senyor  (Papa Francesc)   
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Comentari a la Paraula, UPP Súria  

 

La gent preguntava a Joan, així 

doncs què hem de fer? Joan 

Baptista és un testimoni tan fidel 

que la seva vida comporta un 

preguntar-se sobre que cal fer per 

a rebre la bona nova que anuncia. 

El poble davant de Joan es pren 

seriosament el sentit i la qualitat 

del seu viure. Tan de bo la nostra presència com a cristians avui  també comporti 

qüestionar-nos sobre el que hem de fer per a ser més fidels a la pau i la voluntat de 

Déu. No gens fàcil perquè ens demana vèncer les nostres temptacions i convertir-nos 

en homes i dones nous, més solidaris. De viure com a salvats perquè segons com 

s’organitza la nostra vida estem més a prop de l’Esperit de Déu. Se’ns convida a anar 

més enllà de nosaltres mateixos esdevenint artífexs del nostre propi  procés de 

creixement així com de les nostres relacions humanes i socials per a convertir-nos en 

un món més sa i fratern, on tothom sent el goig de ser i de poder esdevenir ben 

acompanyat i estimat. Aquesta és la joia que ens parla sant Pau, visqueu sempre 

contents  en el Senyor, i ho repeteix, perquè en Ell ens trobem sempre segurs. Guarda 

els nostres cors i els nostres pensaments. És així com aquest Diumenge es converteix 

en Gaudete, el de la joia, perquè el Senyor és a prop i ve a nosaltres per a regalar-nos 

vida nova.  Si és així, cridem amb Jerusalem, alegrem-nos, perquè el Senyor és dintre 

nostre i el dolor desapareix.  
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HORARIS CELEBRACIONS 

AVUI,  

 

DISSABTE, DIA 11 de desembre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

 

 

DIUMENGE, DIA 12  de desembre de 2021 

10  matí – Salo        

12 migdia – Súria 

 

PROPERA SETMANA 

 

DISSABTE, DIA 18 de desembre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

 

 

DIUMENGE, DIA 19  de desembre de 2021 

10  matí – Sant Salvador de Torroella    

12 migdia – Súria 

 

INTENCIONS DE MISSES 
 

Dissabte, dia 11, Residència Bell Repòs, 2/4 6 tarda: Jaume Ros Junyent. Paula Farriols 

Reguant. Josep Sellés i Roser Reguant.  

 

Dissabte, dia 11, Súria, 8 vespre: Maria Anglarill (29 aniv.) i família. M. Angels Serra 

Casals.  

 

Diumenge, dia 12, Súria, 12 migdia: Joan Peramiquel Riera (3 aniv.)  

 

Dimarts, dia 14, Súria, 7 tarda: M. Rosa Sallés Peramiquel (3 aniv).  

 

Dissabte, dia 18, Residència Bell Repòs, 2/4 de 6 tarda: Jaume Ros Junyent. Paula 

Farriols Reguant.  

 

Dissabte, dia 18, Súria, 8 vespre: Pere Peramiquel Riera. Esposos Lluís Santasusana i 

Maria Macià Ribera.  

 

Diumenge, dia 19, Súria, 12 migdia: Fernando Alvarez Reguant.  
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VISIÓ PASTORAL           

Viure l’Advent       UPP SÚRIA 

Fa un parell de setmanes que hem començat l’Advent, el temps de 

preparació per al Nadal. La corona d’Advent, amb els seus ciris, ens mostra 

que el naixement de Jesús és cada cop més a prop. A casa, i també a la 

parròquia, anem guarnint els espais amb decoració nadalenca, 

especialment el pessebre, que ens recorda el misteri de l’Encarnació que 

celebrem en el Nadal. Aquesta preparació exterior és molt lloable i ens 

ajuda a ser conscients del temps que vivim, però el més important és 

preparar-nos interiorment, preparar els nostres cors per rebre Jesús que ve 

a compartir la nostra humanitat.  

Aquest any, l’equip de Litúrgia ens proposa cada setmana una acció o un 

propòsit per ajudar-nos a viure aquest temps d’Advent. La primera setmana 

d’Advent se’ns va convidar a preparar-nos per rebre Jesús, que és l’objectiu 

d’aquest temps litúrgic. La setmana passada se’ns proposava escoltar què 

ens demana Déu, per tal de convertir-nos i preparar-li el camí, com ens deia 

Joan Baptista en el fragment de l’Evangeli que vam llegir. Aquesta setmana 

que iniciem avui en la Dominica Gaudete som convidats a portar a tothom la 

joia de ser cristians, la joia que sorgeix de viure sempre contents en el 

Senyor, com ens anima a fer sant Pau en la segona lectura. 

La propera setmana 

fixarem els ulls en 

Maria, ella que va dir 

sí al pla de Déu i va 

rebre el Messies. 

Continuem, doncs, el 

nostre camí cap al 

Nadal i preparem-

nos per acollir Jesús 

en la nostra vida. 
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UNITAT PASTORAL  
 

Vida Creixent  Reunió del grup de Súria i de Valls, dimecres dia 15, 

a les 4 de la tarda.  

 

Cèl·lula discipulat  Dimecres, dia 15, a ¾ de 8 del vespre, al Centre 

Sant Salvador.  

Càritas    

Reunió de Junta  Dijous, dia 

16, a les 4 de la tarda.  

Tot portal és important  D’acord al lema de Nadal 

d’enguany, fent atenció als més vulnerables de les 

famílies, no deixem cap nen sense regal de Reis. 

Encara sou a temps a participar en aquesta 

campanya. Si ho creieu, comuniqueu-ho com més 

aviat millor a la parròquia.   

 

Pregària comunitària    Dijous, dia 16,  a ¾ de 6 de la tarda, a l’església de Súria, 

Exposició del Santíssim i Rosari.   

Equip parroquial   Reunió divendres, dia 17, a partir de la Missa de les 7.  

Creixem amb Jesús Trobada de famílies, dissabte dia 18, a 

les 6 de la tarda.  

 12 x Déu    Dissabte dia 18, a les 6 de la tarda.  

Celebració del perdó   Dimecres, dia 22, a l’acabar la Missa 

de 7 a la parròquia.  

Missa del Gall  A la parròquia de Súria, a les 11 del vespre.  

 

Bona Fira de Nadal ! 
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BISBAT 
 

 

Recés d’Advent dels Treballadors Apostòlics, predicat pel 

bisbe Romà 
 

Ja fa uns mesos que vam estar 

parlant dels Treballadors 

Apostòlics, recordem el lema: 

“Líders cridats a col·laborar en 

la renovació evangelitzadora 

de les parròquies”. Vam parlar 

també del perfil que han de 

tenir, la formació que han 

d’assolir...etc. 

 

Dins d’aquesta formació, 

concretament l’espiritual, van 

trobar-se el passat dia 29 de 

novembre al Seminari de 

Solsona per participar d’un 

recés d’Advent que va ser predicat pel nostre administrador apostòlic, Mons. Romà 

Casanova. 

 

El bisbe Romà els convidà, entre d'altres, a reviure la crida del Senyor, a revisar-la, a 

retornar a aquest primer amor i a mantenir viva aquest relació amb el Senyor, sabent-

nos deixebles d'un Crist crucificat que, ressuscitant, ha donat sentit ple a l'existència 

humana. 

 

El recés s'inicià a les 10 del matí i acabà a les 6 de la tarda amb una estona d'adoració 

davant Jesús sagramentat, a la capella del Seminari. 

 

Acabem amb unes paraules "La nostra pobra fe, obrint els ulls, percep l'horitzó de 

l'esperança i se sadolla de l'amor". "Jo sé que l'alba brillarà i que vós no 

m'abandonareu" (Sant Henry Newman). 
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 La paciència 
 Glossa Bisbe Romà Casanova  
 

Això de tenir paciència no és gaire de moda. El 

nostre dia a dia està immers en l’anomenada 

cultura de la immediatesa. Un exemple gràfic el 

tenim en la manera rapidíssima amb què ens 

comuniquem. Quina diferència en comparació 

amb els segles precedents, quan la comunicació 

era per cartes enviades a través del correu que 

havia de recórrer les llargues distàncies que separaven les persones segons els mitjans de 

cada època! Tinc present la correspondència entre Francesc Xavier, missioner a l’Orient, i 

Ignasi de Loiola, que estava a Roma. Altres exemples d’aquesta cultura de la immediatesa els 

trobem en el consum de productes, en els mitjans de cerca d’informació, etc. Tot té els seus 

pros i els seus contres i, per tant, cal emprar aquests mitjans i aprofitar-nos-en sempre i quan 

siguin per al bé i per a la caritat. 

Tanmateix, quan ens referim als designis de Déu, la immediatesa agafa la forma de temptació 

i pot esdevenir un obstacle real que ens allunyi de la manera de fer divina. Sabem prou bé 

que el gran repte dels cristians en aquest segle XXI és com fer patent amb la nostra vida la fe 

que habita en el nostre cor. Un repte que pren forma de desafiament quan, en el nostre 

entorn més proper, són moltes les persones que van perdent no solament la pràctica 

religiosa, sinó la mateixa fe cristiana. Doncs bé, davant aquest repte-desafiament tenim el 

perill de caure en una pressa malaltissa que oblidi com actua Déu en el món. Sant Cebrià, 

bisbe de Cartago, cap a l’any 250, enmig d’una cultura pagana imperant i impositiva fins a la 

persecució i el martiri dels cristians, relacionava la fe que aquests han de mostrar amb una 

virtut en particular: la paciència. Deia: «Com a servents i obsequiadors de Déu, practiquem la 

paciència que ell mateix ens ensenya amb el seu exemple. Aquesta virtut ens és comuna amb 

ell.» 

L’obra de Déu en el món té la característica de la paciència. Els temps de Déu no són els 

nostres, afirmem sovint. La mateixa obra de la creació, quan la contemplem a la llum de la 

Sagrada Escriptura tot afirmant que el món no es va fer en un dia, ens permet de meravellar-

nos i glorificar el Senyor en conèixer els temps de l’evolució i consolidació de l’univers. O bé, si 

estem atents al que passa en el nostre cor, ens adonem que les realitats importants són les 

que necessiten temps per a fer-se i consolidar-se. Des de la vida humana en el si de la mare, 

fins a la tasca d’educació dels fills, passant per l’esforç d’aconseguir una formació adequada, o 

el temps per a forjar una amistat autèntica o un amor veritable. El temps no esvaeix les coses 

bones, sinó que les palesa i consolida. 

Aprenguem a exercitar la virtut de la paciència. Visquem la nostra fe lluitant per unir la nostra 

existència amb tot el que portem en el cor. Recordem que el Regne de Déu és com el llevat 

que una dona posa a la pasta: encara que insignificant, el llevat aconsegueix de fermentar-la 

tota. 


