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SOLEMNITAT DEL NADAL   

 
 
 

Glòria a Déu a dalt del cel  
i a la terra pau als homes  
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Quin goig de sentir a les muntanyes  
els passos del missatger 

que anuncia la pau  
i porta la bona nova  

que anuncia la salvació 

 
 

 
 

 

Des d’aquest pessebre, pobre en tot i ric d’amor, 

Déu ens ensenya que l’aliment de la vida és deixar-

se estimar per Ell i des d’Ell estimar els altres (Papa 

Francesc)  
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Comentari a la Paraula  
 

 

Avui ha nascut el nostre Salvador: alegrem-nos-en !  No s’escau que hi hagi lloc per a la 

tristesa en el moment en que ens ha nascut la vida, que, un cop ja treta la por de la mort, 

ens proporciona el goig de l’eternitat promesa. De la participació en aquesta joia no hi ha 

ningú exclòs; de raó, per a tothom, d’aquesta alegria universal, n’hi ha una de sola: 

Nostre Senyor, destructor del pecat i de la mort. Com que Ell no ha trobat ningú sense 

culpa, ha vingut a deslliurar-nos a tots. Que exulti el sant, perquè s’apropa la seva palma; 

que s’alegri el pecador, perquè es invitat al perdó; i que s’animi el gentil, perquè es cridat 

a la vida. Perquè el Fill de Déu, en la plenitud dels temps disposada per l’altesa 

inescrutable de la determinació divina, va assumir la naturalesa humana per reconciliar-

la amb el seu autor, a fi que l’inventor de la mort, el diable, fos vençut en aquella 

naturalesa que li havia proporcionat la victòria.  

Aleshores, quan neix el Senyor, els àngels, en llur exultança, canten: Glòria a Déu a dalt 

del cel, i a la terra s’anuncia pau als homes que estima el Senyor. És que gent de tot el 

món contempla com s’edifica la Jerusalem celestial; ¿fins a quin punt no s’ha d’alegrar la 

petitesa dels homes davant d’aquesta obra inenarrable de la pietat divina, quan tant se 

n’alegra la sublimitat dels àngels? 

Estimadíssims, donem gràcies a Déu Pare pel seu Fill en l’Esperit Sant, perquè per la gran 

misericòrdia amb què ens va estimar s’ha apiadat de nosaltres: Estàvem morts a causa 

dels nostres pecats, i ens feu reviure en Crist perquè fóssim en Ell la nova criatura, la 

nova imatge. Despullem-nos, doncs, de l’home vell i dels seus actes. Havent participat en 

la generació de Crist, renunciem  a les obres de la carn.  

Adona’t, oh cristià, de la teva dignitat; fet ja partícip de la naturalesa divina, no vulguis 

retornar, per una vida degenerada, a la vilesa d’abans. No oblidis el cap ni el cos dels 

quals ets membre. Recorda’t que t’han tret de la potestat de les tenebres i que has estat 

traslladat al Regne i a la llum de Déu. 

 

Dels sermons de sant Lleó el Gran, papa  



                Diumenge, 26 de desembre de 2021 -   Núm. 3772   
 

HORARIS CELEBRACIONS    

NADAL,  

 

DIVENDRES, DIA 24 de desembre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

11 nit – Missa del Gall  

DISSABTE, DIA 25 de desembre de 2021 

2/4 11  matí – Valls de Torroella    

12 migdia – Súria 

SAGRADA FAMÍLIA,    

DIUMENGE, DIA 26 de desembre de 2021 

2/4 11 matí – Palà de Torroella    

12 migdia – Súria 

 

SANTA MARIA, CAP D’ANY  

DIVENDRES, DIA 31 de desembre de 2021  

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

DISSABTE, DIA 1 de gener de 2022  

2/4 de 11 matí – Castelladral 

12 migdia – Súria  

 

SEGON DESPRÉS DE NADAL  

DIUMENGE, DIA 2 de gener de 2022  

10 matí – Salo  

12 migdia – Súria  
 

INTENCIONS DE MISSES 

Divendres, dia 24, 2/4 de 6 tarda, Residència Bell Repòs: Jaume Ros Junyent. Paula 

Farriols Reguant.  

Divendres, dia 24, Súria, 11 nit: Isidre Pich Giralt, M. Teresa Molgosa Esparbé, Josep 

Pich Molgosa. Domingo Pena Vilaplana. Esposos Miquel Ferrer i Paquita Suller. 

Ramon Reguant Masana i família.  

Dissabte, dia 25, Súria, 12 migdia: Difunts família Sellés Reguant. Jaume Cots Vila i 

Sabina Porti Clusella. Andrés Plasencia Ramírez i Rosario Burgos Arias. Francisco 

Cots Carrió i Anna Vila Balaguer.Enric Castellà Suades i difunts família.  

Dijous, dia 30, Súria, 7 tarda: Josep M. Puigdellivol (1 aniv).  

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

Suades. Josep Algué (21 aniv).  
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VISIÓ PASTORAL 
 

Ets nit de Nadal quan humil i conscient reps el somriure i la mà del germà. 

Ets àngel de Nadal quan cantes al món un missatge de pau. 

Ets música de Nadal quan aconsegueixes harmonia dintre teu i en el teu 

entorn. 

Ets regal de Nadal quan ets de debò amic i germà de tot ésser humà. 

Ets llum de Nadal quan il·lumines amb la teva vida el camí dels altres. 

Ets felicitació de Nadal quan perdones i restableixes la pau, tot i el dolor.  

Ets àpat de Nadal quan sadolles de pa i esperança al pobre del teu costat.  

Ets Nadal quan transformes en realitat els bons desitjos.  

Ets Nadal quan decideixes néixer de nou i deixar entrar a Déu en el teu 

interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOIÓS I SANT NADAL  
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UNITAT PASTORAL  

Jesús ve a nosaltres. 
Tantes vegades ens dolem 

que les coses no van com 

voldríem. Ens molesten 

restriccions del virus que ens 

envaeix. Ens sentim abatuts 

per contratemps i limitacions 

que ens superen. Aturem-

nos. Pensem. Preguem. Tot 

un Déu es fa persona per a 

tu, per a mi, per a tots ! 

Necessitem missatges més grans ? Si tenim Déu a favor nostre de què hem de 

tenir por ? Ell ve a salvar-nos i a donar-nos vida nova. Que la seva Bona Nova ens 

ompli de goig cada dia i ens faci testimonis seus per a un món més solidari i 

fratern per a tots. Moltes gràcies a tots els qui ho feu possible !  

MOLT BONES FESTES DE NADAL !  

Demografia parroquial     Defuncions    El dia 20 de desembre ens deixa per a anar 

a la Casa del Pare, PERE SERRA MARSAL, casat amb Àngels Prat Caserras, veí de 

Súria.  

El dia 21 de desembre ens deixa per a anar a la Casa del Pare, ARCADI VILASECA 

GALL, casat amb Antònia Costa Pajerols, veí de Súria.  

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

trametem el més sentit condol als seus familiars i amics!   

 

Pregària comunitària    Dijous, dia 30,  a ¾ de 6 

de la tarda, a l’església de Súria, Exposició del 

Santíssim i Rosari. Agrairem l’any que acabem i 

encomanarem un bon any 2022 per a tothom !  

 

Loteria del Nen Com cada any la Unitat pastoral 

ha fet loteria. És el numero 20445. S’hi juguen 4 

€ i el donatiu és 1 €.  
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BISBAT 
 

 

El treball dels grups sinodals i el Nadal 

 
Aquestes últimes 

setmanes s’està inten- 

sificant molt el treball 

sobre el Sínode a les 

nostres parròquies. Qui 

més qui menys ha 

constituït un o més 

grups sinodals. Estem en 

camí, doncs, cap a la 

sinodalitat: escoltant, 

opinant, compartint, 

discernint, respectant... 

En conclusió fent 

GERMANOR.  

 
 

El document del Sínode que estem treballant ens demana respondre algunes 

preguntes de temes concrets. Ens demana preguntar-nos sobre les nostres 

experiències dins l’Església, discernir sobre el que ens provoquen aquestes 

experiències –alegries, ferides, intuïcions, obstacles...-, recollir els fruits de tot això i 

compartir-los amb els altres. I ens demana, sobretot, pregar i escoltar la veu de 

l’Esperit Sant. 

 
 

Hi ha algunes actituds bàsiques i personals per poder fer aquest treball: dedicació, 

humilitat, diàleg, obertura, discerniment, escolta, superació, esperança, mirar més 

enllà... 

 
 

 

Ja som a Nadal i la GERMANOR i totes aquestes actituds que hem citat ens porten 

també a viure el Nadal. Perquè caminant junts som més germans! I que l’Infant 

Jesús ens hi ajudi. Bon Nadal! 
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Bon Nadal de nostre Senyor 

Jesucrist!  
Glossa Bisbe Romà Casanova  
 

La fe en Crist, multisecular en aquesta terra, ha anat 

forjant una cultura pròpia, des de la idiosincràsia 

dels pobles que l’han anada configurant, sense 

oblidar l’àmbit de la naturalesa en què vivim: clima, 

productes autòctons, paisatge. De fet, podem dir 

que la fe ha arrelat en un territori concret, quan va 

apareixent la cultura cristiana que és, al mateix 

temps, la cultura del país. La festa de Nadal és un 

cimal de cultura cristiana entre nosaltres. Certament 

que, en moltes expressions nadalenques, l’arrel 

cristiana es presenta molt desdibuixada. La qual 

cosa posa en perill la mateixa festa. 

 

En aquest context cultural dominant, als cristians 

se’ns demana que visquem amb profunditat i 

valentia la festa del naixement del nostre Salvador. Necessitem, però, la mirada capaç de 

meravellar-se dels nens, i el cor humil dels pastors, per a deixar-nos sorprendre pel fet 

que celebrem i deixar-nos guiar per l’àngel que ens envia a trobar-nos amb el Nen que 

ens ha nascut: L’àngel va dir als pastors: «No tingueu por: us anuncio una nova que 

portarà a tot el poble una gran alegria: Avui a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, 

que és el Messies, el Senyor. Les seves senyes són aquestes: trobareu un nen en 

bolquers, posat en una menjadora» (Lc 2,10-12). 

 

Sense Jesucrist no hi ha Nadal veritable. Sí que, gràcies a Déu, hi ha expressions festives i 

costums personals o familiars que, tenint la seva arrel en la fe en Crist, continuen essent 

manifestacions de gran humanitat i, en el fons, cultura cristiana: els desigs de pau i 

felicitat per a tothom, les trobades familiars entorn de la taula, els enllumenats festius, 

sense oblidar les expressions culturals com les cançons nadalenques, el pessebres, els 

pastorets. L’esforç evangelitzador de tota l’Església pren també relleu per a nosaltres en 

aquestes festes. Ens hem de deixar evangelitzar per l’àngel que ens envia vers Jesús, tot 

just nat a l’establia de Betlem. Jesús és el cor, el fonament i la meta de la nostra fe. «Si 

Jesucrist no constitueix la seva riquesa, l’Església és miserable. Si l’Esperit de Jesucrist no 

floreix en ella, l’Església és estèril. El seu edifici amenaça ruïna, si no és Jesucrist el seu 

Arquitecte i si l’Esperit Sant no és el morter de les pedres vives amb les quals està 

constituïda. No té cap cap bellesa, si no reflecteix la bellesa sense parió del rostre de 

Jesucrist» (Henri de Lubac, Meditació sobre l’Església, cap. 6). 


