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DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY 

 
 
 
 

Truqueu i Déu us obrirà 
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No la destruiria per consideració a aquests deu.  
 

L'ideal cristià sempre invitarà a superar la sospita, la 

desconfiança permanent, el temor a ser envaïts, les actituds 

defensives que ens imposa el món actual. L'Evangeli ens 

invita sempre a córrer el risc del trobament amb el rostre 

de l'altre, amb la seva presència física que interpel·la, amb 

el seu dolor i els seus reclams, amb la seva alegria que 

contagia en un constant cos a cos. La veritable fe en el Fill 

de Déu fet carn és inseparable del do de si, de la pertinença 

a la comunitat, del servei, de la reconciliació amb la carn 

dels altres. El Fill de Déu, en la seva encarnació, ens va 

invitar a la revolució de la tendresa (Papa Francesc). 
 

SANTORAL DE LA SETMANA 

Diumenge, dia 24 de juliol: Diumenge XVII de durant l’any.   

Dilluns, dia 25 de juliol: Sant Jaume, apòstol.  

Dimarts, dia 26 de juliol: Sant Joaquim i Santa Anna.   

Dimecres, dia 27 de juliol: Sant Cugat.  

Dijous, dia 28 de juliol: Santa Caterina Thomas.  

Divendres, dia 29 de juliol: Santa Marta.  

Dissabte, dia 30 de juliol: Sant Pere Crisòleg, bisbe i doctor de l’Església.  

Diumenge, dia 31 de juliol: Diumenge XVIII de durant l’any.  

 

 

Sant Jaume, apòstol L’apòstol Jaume, fill de Zebedeu, 

germà de sant Joan evangelista, va ser testimoni de la 

transfiguració i de l’agonia del Senyor. Amb Pere formà 

part del grup dels dilectes del Senyor. Va rebre la 

vocació vora el llac de Galilea, i juntament amb Joan, 

deixà la barca i el pare, per anar amb Jesús. La seva 

vida i la seva mort estigueren vinculades al Senyor 

(Mc.1,19). Fou també el primer que va sofrir el martiri 

quan, per ordre d’Herodes Agripa, va ser decapitat a 

Jerusalem. S’acomplí així en ell la promesa de Jesús: És 

cert, vosaltres beureu el meu calze. El seu cos es venera a Santiago de Compostel·la, 

fita secular de milers de pelegrins d’arreu. Santiago, junt amb Jerusalem i Roma, són les 

tres ciutats on els cristians secularment han pelegrinat. Jaume el Major, patró 

d’Espanya, arrela la fe de les diòcesis espanyoles en la tradició apostòlica i les impulsa a 

la missió.  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA 

 

Fa temps vaig llegir una frase que ja 

no he oblidat . “Digues-me com 

reses i et diré quina és la teva 

imatge de Déu, en quin Déu creus.” 

Això, que sembla una endevinalla, 

és la sublim lliçó que es desprèn de 

la nostra fe. Especialment quan, 

enmig de la nostra pregària s´hi 

barreja el problema del mal, de la 

salut d’una persona estimada, 

d’aquests temes gruixuts que 

poden fer trontollar el sentit de la 

nostra vida. Jesús, a Getsemaní, el 

va tastar…! A vegades fem servir Déu perquè faci de Déu-tapaforats, i ens solucioni 

problemes concrets. Potser per això la pregària més difícil i dolorosa del Parenostre és 

“que es faci, Pare, la vostra voluntat!” Una voluntat que no sempre entenem o que té el 

silenci “transcendent” com a resposta. Tot això és molt fàcil de dir i molt difícil 

d’assumir. 

 

Fins i tot, per suavitzar la situació ho fa incloent-ho en un context familiar: “Quin pare, si 

el seu fill li demana un peix li donarà una serpent? ”. Si nosaltres, doncs, que no som 

del tot bons, sabem donar coses bones als nostres fills, com més no ho farà Déu amb 

nosaltres que és bo del tot!   

 

L’experiència de pregària ens pot transformar. Perquè quan entra en escena l’Esperit 

de Déu i els seus carismes, els seus dons, la seva capacitat espiritual de reaccionar 

davant la vida, la seva fortalesa, la comprensió de quina és la voluntat de Déu, llavors 

tot torna a estar en la pau i la comprensió interna de quina és la voluntat de Déu i el 

seu encaix per part de la nostra flaquesa humana. No ens diu si les coses es resoldran 

com esperem; però ens dona l’esperança que sabrem caminar pel camí que ell ens ha 

assenyalat. Si aquesta és la nostra pau i pot ser-ho pel món d’avui, siguem-ne 

testimonis. Bon Diumenge!  
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HORARIS CELEBRACIONS 

DIUMENGE XVI DE DURANT L’ANY     

DISSABTE, DIA 23 de juliol de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 24 de juliol de 2022  
 

11 matí – Palà de Torroella   

2/4 d’1 migdia – Súria  

 

DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY    
 

 

DISSABTE, DIA 30 de juliol de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 31 de juliol de 2022  
 

2/4 11 matí – Valls de Torroella   

12 migdia – Súria  

 

 
 

 

INTENCIONS DE MISSES  

Dissabte, dia 23 de juliol, Súria, 8 vespre: Pius Macià Ribera. 

Diumenge, dia 24 de juliol, Palà, 11 matí: Difunts de l’any.  

Diumenge, dia 24 de juliol, Súria, 12’30 migdia: Pere Peramiquel Riera (4 aniv). Esposos 

Domingo Pena Vilaplana i Elvira Fíguls Feliu. Difunts barri de sant Jaume.  

Dissabte, dia 30 de juliol, Súria, 8 vespre: Fernando Alvarez Reguant.  

Dilluns, dia 1 d’gost, Valls de Torroella, 12 migdia: Difunts de l’any.  
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VISIÓ PASTORAL 

EL DRET A L’ALIMENTACIÓ 

La reivindicació del dret a l’alimentació està vinculada a la salut i al benestar de les 

persones. Per això és important que la nostra dieta aporti tots els nutrients necessaris 

per gaudir d’una vida saludable. Tot i produir aliments en abundància, que sovint es 

malbaraten, en el nostre entorn hi ha persones que no tenen garantit l’accés a una 

alimentació suficient, segura i saludable.  
 

PRINCIPALS MALATIES QUE PODEN ESTAR VINCULADES  

A UNA ALIMENTACIÓ NO EQUILIBRADA: 

1.- OBESITAT: 58% La meitat de la població entre 17 i 74 anys té excés de pes. 

2.- CÀNCER: 38% A Catalunya l’any 2020 es van produir 17.273 defuncions.  

3.- HIPERTENSIÓ ARTERIAL:  24,5% De la població de més de 15 anys. 
 

 

CONSEQÜÈNCIES D’UNA MALA ALIMENTACIÓ: 

1.- DISLIPÈMIES: La prevalença de la hiperlipèmia (nivell anormalment alt de greixos en 

la sang) a Catalunya el 2020 va ser de 639.327 homes i 674.150 dones, un 17% de la 

població. 

2.- DIABETIS: A Catalunya, la diabetis afecta a un 8% de la població de més de 15 anys. 
 

 

LA POBRESA ALIMENTÀRIA. 

La pobresa afecta la capacitat de seguir una dieta saludable. Segons l’INE (2020), una 

dieta saludable té un cost mínim de 5 euros diaris per persona. Amb tot, el 20% de la 

població espanyola disposa de 2,8 euros al dia i, per tant, no té garantit el dret a una 

alimentació saludable. 
 

TAXA DE PRIVACIÓ MATERIAL SEVERA.  

NOMBRE DE PERSONES EN SITUACIÓ DE RISC (2020) 

1.- UNIÓ EUROPEA 75.528.000  Representa el 17,1% 

2.- ESPANYA 9.829.000 Representa el 21% 

3.- CATALUNYA 1.638.000 REPRESENTA EL 21,7% 
 

TAXA DE POBRESA ALIMENTÀRIA  DESPRÉS DE LES TRANSFERÈNCIES D’AJUTS SOCIALS. 

NOMBRE DE PERSONES QUE PATEIXEN DE POBRESA ALIMENTÀRIA 2020. 

1.- UNIÓ EUROPEA 27.612.000 persones 8,3% 

2.- ESPANYA 3.259.000 persones 7% 

3.- CATALUNYA 466.500 persones 6,2% 
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UNITAT PASTORAL 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL   

Baptismes  El dia 16 de juliol varen rebre el baptisme les 

germanes MIRIAM i COANER NOVELL CABALLOL, filles de 

Xavier i Silvia.  

Enhorabona a la família i ajudem-les a créixer sentint-se 

joioses de ser cristianes!  

Eucaristia  El dia 17 de juliol va rebre per primera vegada 

el sagrament de l’Eucaristia, el nen MARC REGUANT 

TOMÀS.  

Enhorabona a la família i que el Crist sigui sempre la 

força i el consol del seu viure!  

Defuncions  

El dia 17 de juliol ens deixà per a anar a la Casa del Pare, NICANORA RODRIGUEZ 

MORO, vídua d’Antonio Luis López Pérez, veïna de Súria.  

El dia 18 de juliol ens deixà per a anar a la Casa del Pare, JUSTA BERMEJO HERRERO, 

veïna de Súria.  

El dia 20 de juliol ens deixà per a anar a la Casa del Pare, AURELIA PÉREZ GARCÍA, 

casada amb José Ruíz Caro, veïna de Súria.  

Recordem i agraïm les seves vides entre nosaltres mentre acompanyem als seus 

familiars i amics en el més sentit condol! 

AVUI, FESTA MAJOR DE PALÀ  Molt bona festa a tothom. Sant Llorenç de Bríndisi, si en 

l’exemple us imitem ens valdrà vostre poder!   

AVUI, FESTA DEL BARRI DE SANT JAUME  Molt bona festa. A la Missa de les 12’30 

pregarem per les necessitats del barri i tots els seus veïns!  

DIUMENGE VINENT, FESTA MAJOR DE VALLS DE TORROELLA  A llaor de sant Esteve, 

missa diumenge a les 10’30,  i dilluns a les 12 del migdia en record de tots els difunts 

de l’any. Bona Festa!  

EXERCICIS ESPIRITUALS Encomanem els qui aquests dies estan realitzant Exercicis 

Espirituals a la Cova de Sant Ignasi de Manresa.  
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BISBAT 

Catecolònies Diocesanes, al Molí de la Roda 
 

Del 30 de juny al 2 de juliol va tenir lloc la ruta prèvia a les Catecolònies amb una 

quinzena de nens i nenes de 6è de Primària i 1r i 2n d’ESO. Van visitar la Cova de 

Manresa i van començar la caminada fins arribar a la casa de colònies El Molí de la 

Roda on s’hi van unir la resta de nens/es, foren uns quaranta-sis en total.  

 

Del dia 2 al 10 de juliol van tenir lloc les Catecolònies, enguany dedicades a sant Ignasi 

amb motiu del 500è aniversari de la seva estada a Montserrat i a Manresa. Com 

sempre, amb estones de pregària, de jocs, d’olimpíades i gimcana, i de tallers on fer 

manualitats i altres.  

 

El dijous fou el dia de l’excursió, tot caminant fins a Segur on van celebrar la missa al 

Santuari del Puig del Ram. Després de dinar de pícnic els infants van visitar una 

formatgeria, tant les cabres que tenen com l’obrador on elaboren els formatges, 

matons i iogurts amb la seva llet. També van passar pel Casal Sant Martí, l’antic noviciat 

de la Salle.   

 

El diumenge 10 de juliol a la tarda, quan ja havien arribat els pares i mares a la casa de 

colònies, va tenir lloc la missa final de les Catecolònies, presidida pel bisbe Francesc 

Conesa, i concelebrada per Mn. Marc Majà i Mn. Xavier Romero.   
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Homes i dones de diàleg 
Glossa Bisbe Francesc Conesa   

La situació de pluralisme que vivim en la societat ens convida, 

especialment, a ser homes i dones oberts al diàleg amb tots. La 

convivència amb homes de cultures, religions i llengües diverses és un 

impuls a que ens hi obrim, reconeguem la riquesa de les seves pròpies 

tradicions i aprenguem a caminar junts en la recerca de la veritat. 

En aquest punt hi ha una doble amenaça per al creient: refugiar-se en postures 

fonamentalistes o caure en el relativisme. Les societats antigues eren més homogènies i les 

creences estaven més protegides per la comunitat. El pluralisme religiós suposa la presència 

de respostes alternatives als grans interrogants del cor humà, cosa que comporta el 

qüestionament de les pròpies creences, la seva relativització. El pluralisme relativitza i, per 

tant, desautoritza moltes certeses a la llum de les quals solia viure l’ésser humà. 

 

Davant aquest panorama, algunes persones adopten postures fonamentalistes, negant tot 

espai al diàleg. El fonamentalisme és un “intent de restaurar la certesa amenaçada” (Peter 

Berger). En el fons, revelen una gran inseguretat i el temor de ser qüestionats. En el nostre 

entorn veiem aquestes posicions en alguns grups tradicionalistes, nostàlgics d’un món que ja 

ha desaparegut. Es reflecteix també en algunes pàgines web on es critica sense pietat 

qualsevol gest d’obertura de l’Església o d’acostament a altres creients, com si fos una traïció a 

les creences mateixes. 

 

A l’altre extrem se situa la reacció relativista, que segurament és molt més comuna. El 

relativisme és –segons Berger- una “adaptació a la relativitat”, que sosté que en realitat no hi 

ha cap veritat ni cap norma absoluta. Totes les opinions es consideren del mateix valor, totes 

les religions es consideren igualment santes i veritables. El pensament postmodern és 

relativista perquè convida a renunciar a la recerca de veritats absolutes i repudia les grans 

teories i doctrines, les cosmovisions forjades per la raó (els grans relats), a les quals s’acusa de 

generar totalitarismes. Es dona una pèrdua de confiança en la raó i una exaltació del que és 

provisional i fugaç. Com és sabut, el papa Benet XVI es va referir en nombroses ocasions a la 

“dictadura del relativisme” que no reconeix que res sigui definitiu i que deixa com a mesura 

només el propi jo i els seus desitjos. També a l’Encíclica “Lumen fidei” es descriu aquesta 

situació: “l’home ha renunciat a la recerca d’una llum gran, d’una veritat gran, i s’ha acontentat 

amb petites llums que il·luminen l’instant fugaç, però que són incapaces d’obrir el camí” (núm. 

3). 
 

El repte consisteix a viure la fe al mar de les diverses creences sense fonamentalismes ni 

relativismes. Com assenyala Berger: “El relativisme condueix l’individu al nihilisme moral; el 

fonamentalisme, cap al fanatisme”. 

 

(De la conferència “Creure en Jesucrist en una societat plural”)   


