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DIUMENGE V DE DURANT L’ANY 

 

No tinguis por...  
Des d’ara pescador d’homes 
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Qui enviaré? Qui ens hi anirà? 

Jo vaig respondre: 
“Aquí em teniu, envieu-m’hi”  

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els regals de Déu són interactius i per a gaudir-ne 

cal arriscar-se. No exigència d’un deure imposat 

sinó quelcom que t’estimula a créixer i a optar 

perquè aquest regal maduri i es converteixi en do 

per als altres  (Papa Francesc)  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  
 

 

Avui és el Diumenge que podem 

anomenar de la vocació. En la 

primera lectura trobem la crida a 

la vocació d’Isaïes, en la segona a 

la de Pau i en l’evangeli dels 

quatre primers deixebles. 

Responent al profetisme que ens 

parlava l’evangeli diumenge 

passat, aquesta crida avui es fa 

palesa en la vocació de cada 

batejat a la vida cristiana.  
 

 

Sant Lluc d’una manera pedagògica avui ens mostra aquesta realitat en tres moments. 

Un primer on des de la barca ensenya a la gent. Un segon moment, on Pere i els seus 

companys, en nom de Jesús, i després de treballar sense profit tota la nit, 

aconsegueixen una pesca extraordinària. Un tercer, on a conseqüència del fet 

meravellós que acaben de viure, ho deixen tot, i segueixen decididament a Jesús 

convertint-se en apòstols seus, pescadors d’homes.  

 

 

Tant en Isaïes com en Pau i els deixebles es verifica l’esquema bíblic de la vocació: 1) 

capteniment de la persona que entra en contacte en Déu. 2) Missió confiada per part 

de Déu a cada u, donat que la iniciativa ve sempre de Déu. 3) Resposta incondicional i 

lliure de la persona a Déu.  

 

El seguiment de Jesucrist és la gran missió de tot cristià, qui malgrat el dubte, el 

desànim, l’anar contracorrent, el desànim, de les pròpies errades i la temptació 

d’abandonar, cada dia Déu renova amb cadascú el seu amor.  

 

Tot creient continua rebent cada dia per mitjà dels sagraments, de la proclamació de la 

Paraula, en comunitat, en els qui pateixen, en els signes dels temps, en el dia a dia,  la 

crida de Déu a la fe, al discipulat, a la conversió, a la santedat i a l’apostolat. Tots els 

batejats estem embarcats en la mateixa barca de Jesús, com a cap i patró. Tots estem 

compromesos en la missió de l’Església en el món. Cridats a ser sal de la terra i llum del 

món. Llevat dintre la massa i testimonis de resurrecció. Com en Maria, faci’s en 

nosaltres, Senyor, d’acord a la vostra voluntat. Qui hi enviaré? Qui ens hi anirà ? Senyor, 

aquí em teniu. Envieu-me a la vostra missió !   
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HORARIS CELEBRACIONS 

CINQUÈ DIUMENGE DURANT L’ANY - C 

  

DISSABTE, DIA 5 de febrer de 2022  

8 vespre – Súria  

 

 

DIUMENGE, DIA 6 de febrer de 2022  

10’30 matí – Castelladral     

12’30  migdia – Súria 

 

SISÈ DIUMENGE DURANT L’ANY - C 

  

DISSABTE, DIA 12 de febrer de 2022  

8 vespre – Súria  

 

 

DIUMENGE, DIA 13 de febrer de 2022  

10 matí – Valls de Torroella   

12  migdia – Súria 

 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

Diumenge, dia 6, Castelladral, 10’30 matí: Difunts de la parròquia.  

Diumenge, dia 6,  Súria, 12’30  migdia:  Jaume Cots Vila i Sabina Porti Clusella. Josep 

Porti Clusella, Andrés Plasencia Ramirez i Rosario Burgos Arias. Eusebi Vilaplana i 

Dolors Porti Clusella, Maria Pich Molgosa. Esposos Francisca Molina Quintana (5 aniv) i 

José Cabrera Linares. Juanita Cabrera Linares. Josep Torrades Calvet.  

Dilluns, dia 7, Súria, 7 tarda: Maria del Pilar Serrano Rodriguez.  

Dimarts, dia 8, Súria, 7 tarda: Sergio Morcillo Serrano.  

Dissabte, dia 12, Súria, 8 vespre: Josep Sellés i Roser Reguant. Visitación de Pradena 

Fernández (13 aniv). Sergio Morcillo Serrano.  

Diumenge, dia 13, Súria, 12 migdia: Difunts família Serra Simats. Difunts família 

Corominas Vilanova. Ramon Franch (50 aniv). Maria del Pilar Serrano Rodriguez. En 

acció de gràcies a sant Sebastià.  
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VISIÓ PASTORAL 

MANS UNIDES – CAMPANYA CONTRA LA FAM  
 

Perquè creiem que «la veritable saviesa suposa la 

trobada amb la realitat», com afirma el papa Francesc, i 

en la nostra campanya volem reconèixer la realitat per 

transformar-la: 

Constatem :   

. Que el nostre món és injustament desigual, privant 

milions de persones  de les oportunitats i les condicions 

necessàries per tenir una vida digna.  

. Que mentre les fortunes més grans del món han trigat 

només uns mesos a recuperar el seu nivell de riquesa, 

previ a la pandèmia, ha augmentat el nombre de 

persones pobres i necessitaran anys per recuperar o 

començar a tenir unes condicions de vida dignes.  

. Que la fam agredeix la vida de més de 800 milions de persones al nostre món, on cada dia moren de 

desnutrició 18.000 nens d’entre  un  i  quatre anys.  

. Que darrera les escandaloses xifres de la fam hi ha persones amb cara i ulls: pobres del món rural, nous 

pobres urbans, sense feina o amb sous de misèria; dones esclavitzades o empleades en sectors marginals; 

víctimes migrants d’una eterna vulnerabilitat.   

 

L’esperança és audaç. Sap mirar més enllà de la comoditat personal per obrir -se a grans ideals que fan la 

vida més bella i digna.  

. Que aprenguem ,de la crítica situació que vivim, que la barca en què naveguem és una , que tots correm la 

mateixa sort  i que uns quants privilegiats no podem continuar acaparant els recursos i els remeis que són 

de tots.  

. Que tots els actors implicats (governs, institucions, societat, persones) afavorim vies per a un 

desenvolupament integral, sostenible, inclusiu i solidari, basat en la dignitat de les persones i per a totes les 

persones i pobles de la terra.   

 

L’Església ens ha escollit per a fer-nos germans de tothom, sobretot dels més febles, els preferits de Jesús. 

No és una opció. És el nostre deure com a cristians. Convidem a tots a sumar-nos de manera esperançada 

en la construcció d’un món on ningú no es quedi enrere, i la fam es converteixi només en un trist record 

d’un passat marcat per la desigualtat.  

 

Col·laborem enguany amb tota la nostra Diòcesi en el projecte per a l’ampliació d’un centre escolar de 

primària a les afores de Kigali, Rwanda, gestionada pels Pares Blancs. Actualment saturada per la gran 

quantitat de demandes d’escolarització . Això permetrà a 180 nenes i 122 nens  exercir el seu dret 

fonamental a l’educació. En total, que siguin atesos 302 infants i amb el conjunt de les seves famílies,  3000 

persones. El cost total del projecte és de 67.666 €. Gràcies per la vostra atenció i solidaritat !  
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UNITAT PASTORAL   

   

DEMOGRAFIA PARROQUIAL  -  Defuncions      
 

El dia 27 de gener ens deixà per a anar a la Casa del Pare, EMILIO CARPENA MARTÍNEZ, vidu 

de Maria Méndez Méndez, veí de Súria.     El dia 29 de gener ens deixà per a anar a la Casa del 

Pare, ANA GARCÍA GARCÍA, vídua de Manuel García Marfil, veïna de Súria.  

 

Descansin en la pau de Déu mentre agraïm les seves vides entre nosaltres i acompanyem els 

seus familiars i amics en aquests moments de dol ! 
 

AVUI, SANTA ÀGATA , A CASTELLADRAL  Missa i processó a 2/4 

de 11 del matí, a llaor de santa Àgata. Benedicció de candeles 

i de fruits.  
 

PASTORAL DE LA SALUT  

Dimecres, dia 9, a 2/4 de 4 de la 

tarda, reunió de l’equip de pastoral 

de la salut. 

 

LITÚRGIA  Dijous, dia 10, a les 4 de la tarda, reunió de l’equip 

de litúrgia. 
 

EXPOSICIÓ SANTÍSSIM I ROSARI  Dijous, dia 10, a partir de 3/4 

de 6 de la tarda, a la parròquia de Súria.  

 

DIVENDRES, DIA 11. MARE DE DÉU DE LOURDES  A la missa 

de les 7 pregarem pels malalts, cuidadors, familiars i la 

Hospitalitat de Lourdes. Ens hi acompanyarà la Junta de la 

Hospitalitat Diocesana.  
 

 

CAMPANYA CONTRA LA FAM  Diumenge vinent, dia 13, la Delegació de Mans Unides ens 

convida a pregar i col·laborar en el projecte d’enguany: Ampliació d’un centre escolar de 

primària a les afores de Kigali, Rwanda. Cost del projecte: 67.666€. Beneficiaris directes, 

302.Beneficiaris indirectes,3000. Siguem generosos !  
 

 

DIUMENGE VINENT, MISSA A VALLS  El proper Diumenge a la Missa de les 10 a Valls de 

Torroella hi haurà benedicció de candeles i de fruits.  
 

 

TROBADA D’ADOLESCENTS DE LA DIÒCESI  Diumenge vinent, a la missa de les 12, ens 

acompanyaran un grup d’adolescents de la Diòcesi. Els acollim amb goig i preguem per ells !  
 

 

DISSABTE 12 DE MARC, A LES 12 DEL MIGDIA, PRESA DE POSSESSIÓ DEL BISBE 

FRANCESC  Per a organització del transport, posar-se d’acord amb la Parròquia. 
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BISBAT 

 

Mans Unides 2022 
Projecte educatiu a Ruanda 

 

L’evolució política-econòmica dels últims anys a Ruanda sembla haver aconseguit amb 

èxit la difícil tasca de superar la violència interna. Els grans reptes que vol aconseguir 

ara el Govern són l’educació i la sanitat. En referència a l’educació, malgrat els esforços 

que fa l’Estat, els recursos són insuficients i les escoles són escasses i es troben 

desbordades o desproveïdes d’infraestructures adequades. 

 

En aquest context els Missioners d’Àfrica (Pares Blancs) van crear als afores de Kigali 

una escola infantil i de primària, amb el suport de Mans Unides, i que en l’actualitat es 

troba saturada per la gran quantitat de demandes d’escolarització que tenen. Per això, 

tornen a sol·licitar la col·laboració de Mans Unides per construir quatre noves aules, 

que permetrà a 180 nenes i 122 nens exercir el seu dret fonamental a l’educació. La 

parròquia gestionada per aquests missioners ha comprat uns terrenys per ampliar 

l’escola i el pati, i membres voluntaris d’aquesta s’han ofert per plantar arbres i fer-se  

càrrec de la neteja i manteniment d’aquesta àrea d’oci. L’import d’aquest projecte és de 

67.666€, els beneficiaris directes seran 302 i els indirectes 3.000 
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Una dona que tenia el sol per vestit   

Glossa Bisbe Romà Casanova  
 

L’Església no té bona fama. Cal només fer una ullada als mitjans de 

comunicació per veure com la tracten: els abusos a menors, les 

immatriculacions dels seus béns, les seves postures sobre la 

defensa de la vida i la família. Certament que molts han estat i són 

els pecats dels fills de l’Església, aquests serien les taques del seu 

vestit produïdes dels de dins de l’Església. Però també és cert que 

són moltes les calúmnies i les interpretacions tergiversades dels fets 

amb la intenció de fer mal a l’Església. Aquestes serien les màcules 

fetes des de l’exterior.  
 

L’Església sempre duu en el seu si tots els seus fills. Tant els 

contemporanis, els d’aquest moment de la història, com els de 

temps passats i, fins i tot, els del futur. Per això, encara que dolgui, 

els fills de l’Església d’aquests moments no podem pensar que els pecats dels nostres 

germans d’un passat més o menys recent no tenen res a veure amb nosaltres. Som un cos, 

tant per a les riqueses immenses de gràcia i de santedat dels seus membres al llarg dels 

segles, com també per als pecats, tan nostres com dels nostres germans. Tinc molt present —

perquè vaig tenir el do de ser-hi present— aquell acte carregat de sentit en què sant Joan Pau 

II, en el marc del jubileu de l’any 2000, va demanar perdó pels pecats dels fills de l’Església 

durant la seva història. 
 

Però el que més li dol a l’Església és que els seus fills s’avergonyeixin d’ella, o bé que els costi 

d’entendre que ells mateixos són Església. Els llaços de pertinença amb l’Església de tots els 

seus membres són tan profunds que les imatges de maternitat i filiació, i la del cos humà en la 

varietat de membres són imatges que donen a entendre la grandesa del seu misteri. Per tant, 

aquestes actituds d’allunyament o displicència respecte de l’Església són, no pas taques, sinó 

esquinços o, fins i tot, estigmes en el seu cos. 
 

L’Església mentre camina per aquest món porta amb dignitat tant les mancances dels seus 

fills, com els flagells dels seus perseguidors. Els seus fills, els qui som l’Església hem de lluitar 

per imitar la nostra mare, tant en la seva santedat, com en la seva dignitat. I ho hem de fer, 

sabent que la seva veritable imatge, sempre i en tot moment, des del dia que va néixer del 

costat obert de Crist en la creu, netejada amb la sang del seu Espòs, és, diguin el que diguin i 

malgrat els nostre pecats i defallences, aquella dona que tenia el sol per vestit, la lluna sota els 

peus i duia al cap una corona de dotze estrelles (Ap 12,1).   


