
                Diumenge, 12 de juny de 2022 - Núm. 3796  
 

 

DIUMENGE SANTÍSSIMA TRINITAT 

 
 
 
 
 
 

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant,  
a Déu que és, que era i que ha de venir  
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La constància obté l’aprovació de Déu, l’aprovació 

de Déu dona esperança, i l’esperança no pot 

defraudar ningú, després que Déu, donant-nos 

l’Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors el seu 

amor.   
 

Europa ha d’abraçar amb valentia el seu passat i 

mirar amb confiança el futur per viure plenament 

i amb esperança el present. Una crida a construir junts una Europa que posi al centre 

la persona humana; que tingui en compte la seva dimensió transcendent, que cuidi 

i protegeixi la fragilitat de les persones i dels pobles, que sigui conscient de les seves 

arrels cristianes. No ens deixem robar l’esperança! (Papa Francesc) 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

 

Diumenge, dia 12 de juny: Diumenge de la Santíssima Trinitat.  

Dilluns, dia 13 de juny: Sant Antoni de Pàdua, prevere i doctor de l’Església.  

Dimarts, dia 14 de juny: Sant Eliseu, profeta.  

Dimecres, dia 15 de juny: Santa Maria Miquela del Santíssim Sagrament, verge.  

Dijous, dia 16 de juny: Sant Ferriol.  

Divendres, dia 17de juny: Sant Rainier.  

Dissabte, dia 18 de juny: Sant Marcel·lià.  

Diumenge, dia 19 de juny: Diumenge del Santíssim Cos i Sang de Crist.   
 

Sant Antoni de Pàdua, prevere i doctor de l’Església     

Nascut a Lisboa el 1195. De nom Fernando. Canonge 

regular i prevere. Ingressà als vint-i-cinc anys a l’Orde 

dels Fra Menors, recent fundat per sant Francesc 

d’Assís. Es conserva una carta del Poverello d’Assís 

dirigida a ell. Fou un insigne predicador i teòleg. 

Catequista de moltes poblacions i taumaturg. Treballà 

al servei de l’Església, a favor dels pobres i per la causa 

de la pau. Denuncià l’avidesa i la usura dels rics i la 

mundanitat dels ministres de l’Església del seu temps. 

Extenuat per la darrera missió quaresmal, demanà 

retornar a Pàdua, a les portes de la ciutat, morí. Encara no tenia quaranta anys. Per la 

Pentecosta del 1232 el Papa Gregori IX el canonitzà, encara no feia un any de la seva 

mort. A partir del segle XV la seva fama s’estengué arreu, tant que el Papa Lleó XII 

l’anomenà “el sant de tot el món”.  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA 
 

Des de segles que els pares i els avis ensenyen als seus fills 

i nets, de ben petits, l’oració del Parenostre i a fer el nom 

del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Fins i tot, veiem 

persones ben famoses que davant d’algun acte que han de 

respondre fan aquest senyal. És bo recordar i ser agraïts 

amb les nostres arrels per a ser conscients d’on venim. 

Venim del pare i la mare, del seu amor, venim de Déu. El 

Creador de totes les coses que els humans no som 

capaços de fer o entendre del tot. “Quan construïa els 

fonaments de la terra, jo era al seu costat com un deixeble 

preferit”, proclamem avui en la primera lectura del llibre dels Proverbis. Aquesta és la 

saviesa de Déu, de la persona que confia i es sap de Déu. La saviesa dels humils, la que 

salva la humanitat.  

Si a més tenim  o hem tingut la sort de ser batejats en el nom del Pare, del Fill i de 

l’Esperit Sant, en la fe dels nostres pares i padrins, aprenem a viure en una identitat 

que ens fa fills estimats de Déu, en qui Ell es complau, per mitjà del seu Fill, Jesucrist, 

conseqüentment germans els uns dels altres, en la força del seu Sant Esperit qui ens 

condueix a donar fruits de vida. Aquesta és la raó de ser del cristià. I quan aquest 

s’associa, formant l’Església de Jesucrist per a un món millor, que anomenem Regne de 

Déu. “Aquesta és l’ esperança, que no pot defraudar ningú, després que Déu ha vessat 

en els nostres cors el seu amor”. La nostra esperança!  

Una història apassionant d’amor, que Déu ha volgut desplegar a favor de la humanitat, 

perquè aquesta no es senti mai abatuda, ans el contrari, sigui conscient que té accés a 

la transcendència, a Déu, per a superar-se contínuament, i amb la pràctica de 

l’acceptació, l’estima i la confiança s’afanyi a construir un món més just, sincer i pacífic 

per a tota criatura. En especial pels més febles perquè són els preferits de Déu. On 

tothom hi té cabuda, es escoltat i respectat pel sol fet d’ésser persona estimada del 

Creador. No sigui que la persona, privada de Déu, es perdi. Doncs, com diu sant Ireneu 

de Lió, “la glòria de Déu consisteix en que la persona visqui, i la vida de la persona creix 

en la contemplació de Déu”. Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant!   
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

DIUMENGE DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT   
 

DISSABTE, DIA 11 de juny de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 12 de juny de 2022  
 

10 matí – Castelladral 

12 migdia – Súria  

 

DIUMENGE DE CORPUS    
 

DISSABTE, DIA 18 de juny de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 19 de juny de 2022  
 

10 matí – Salo  

12 migdia – Súria  

 
 

 
 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

 

Dissabte, dia 11 de juny, Súria, 8 vespre: Josep Sellés i Roser Reguant.  

Dilluns, dia 13 de juny, Súria, 7 tarda: Antònia Suades. En acció de gràcies a sant Antoni.  

Dissabte, dia 18 de juny, 8 vespre: Esposos Josep Torrabadella i M. Teresa Fàbrega. 

Miquel López Pérez. Francisca Boixadera Puig.  

Diumenge, dia 19 de juny, Súria, 12 migdia: Esposos Domingo Pena Vilaplana i Elvira 

Fíguls Feliu.  
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VISIÓ PASTORAL 
 

ASSEMBLEA SINODAL PARROQUIAL  
 

El proper dissabte, dia 18 de juny, a 

les 10 del matí i a l’església 

parroquial de Súria, ens trobarem, 

d’una manera directa  i necessària, 

tots els membres dels grups 

parroquials de la nostra Unitat i els 

qui tenen alguna responsabilitat en 

la mateixa, ja sigui en el camp de 

l’evangelització, de la caritat, de la 

litúrgia, ... També amb la 

participació de tothom qui estima i 

desitja que la seva comunitat 

cristiana, Església, respongui a les 

necessitats que avui tenim plantejades.  
 

Coneixerem què diu la síntesi parroquial presentada a la diòcesi, i les conclusions de la síntesi 

diocesana, fruit del conjunt de totes les Unitats pastorals. Farem igualment ressò de la síntesi 

de la Conferència episcopal Espanyola que es presenta aquest dissabte a Madrid, fruit del 

treball de totes les diòcesis de l’estat.  
 

Com demana el Papa Francesc des de la convocatòria d’aquest Sínode, “no es tracta de 

produir documents, sinó fer que germinin somnis, suscitar profecies i visions, fer florir 

esperances, estimular la confiança, embenar ferides, entreteixir relacions, ressuscitar una 

aurora d’esperança, aprendre els uns dels altres, i crear un imaginari positiu que il·lumini les 

ments, enardeixi els cors, doni força a les mans”.  
 

Com ens diu el nostre Bisbe Francesc, “ a  tots els fidels, amb el sentit de la fe (“sensus fidei”) 

que tenen des del seu baptisme, els correspon discernir allò que afecta la vida i la missió de 

l'Església. En la sinodalitat, tal com viu l'Església, s'articula, per tant, la vocació pròpia dels 

fidels i la responsabilitat dels ministres ordenats. Tota la comunitat, amb la rica diversitat dels 

seus membres, és convocada per pregar, escoltar, analitzar, dialogar, discernir i aconsellar 

perquè es prenguin les decisions més conformes a la voluntat de Déu”.  
 

Sentim-nos tots convidats a participar en aquest moment de gràcia per a fer realitat el 

programa pastoral que estimem i creiem necessari  pel bon creixement de la nostra 

comunitat.  
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UNITAT PASTORAL 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL   

Baptisme   El Diumenge, dia 5 de juny, 

rebé el sagrament del baptisme el nen 

DIDIER RAMOS TASIGUANO, fill d’Angel i 

Mariela.   Enhorabona a la família i 

ajudem-lo a créixer seguint Jesucrist!  

 

Eucaristia     El dia 4 de juny,  a la 

parròquia de Castelladral, el nen RUDI 

HERNÁNDEZ CARDONA ha rebut per Primera vegada el sagrament de l’Eucaristia.  

El dia 5 de juny, a la parròquia de Súria, el nen SERGIO RAMOS TASIGUANO ha rebut 

per Primera vegada el sagrament de l’Eucaristia.    Enhorabona i ajudem-los a sentir-se 

sempre ben acompanyats per Jesucrist!  

 

Defuncions   El dia 6 de juny ens ha deixat per a anar a la Casa del Pare, JOSÉ 

BERRUEZO LLORET, casat amb Maria Alvarez Miras, veí de Súria.     El dia 8 de juny ens 

ha deixat TRINI LLADÓ CLARET, veïna de Súria.       Agraïm i recordem les seves vides 

entre nosaltres mentre acompanyem als seus familiars i amics en el més sentit condol!  

 

VIDA CREIXENT  Dimecres, dia 15, reunió del grup de Súria i de Valls de Torroella.  

GRUP DE LITÚRGIA  Reunió dimecres, dia 15, a 2/4 de 5 de la tarda.  

CÀRITAS PARROQUIAL  Reunió de Junta, dijous, dia 16, a les 4 de la tarda.   La col·lecta 

del Dia de Corpus, va destinada a Càritas Diocesana, de 

la qual en rebem ajuda per a la gestió de diferents 

necessitats parroquials.  

ASSEMBLEA SINODAL PARROQUIAL Dissabte, dia 18, a 

les 10 del matí, tothom que ha participat en el Sínode i 

està interessat en el tema, està convocat a l’Assemblea 

Sinodal Parroquial, al temple parroquial de Súria.  

DIUMENGE VINENT, CORPUS  Tots els nens i nenes qui 

enguany reben per Primera Vegada a Jesús en 

l’Eucaristia estan convidats d’una manera especial a 

donar gràcies del pas que donen en l’Església. Poden 

venir vestits com el dia de la Comunió.  
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La vida contemplativa: llànties en el camí sinodal 
  
 

Aquest diumenge, 

festivitat de la 

Santíssima Trinitat, 

celebrem també la 

jornada Pro 

Orantibus, en record 

de les comunitats 

contemplatives. Al 

nostre bisbat tenim 

quatre comunitats la 

vida de les quals 

està dedicada, en la 

solitud i el silenci, a 

la pregària, a 

l’adoració, a la vida 

fraterna, al treball 

domèstic, a 

l’acolliment... Es tracta de les Adoratrius de Berga, les Carmelites de l’Antiga Observança 

de Tàrrega, les Carmelites Descalces de Mollerussa i els Benedictins del Miracle. És a 

elles que està particularment dedicada aquesta jornada Pro Orantibus.  

 

Cal que estimem aquestes comunitats; la seva presència, el seu testimoniatge de 

pregària i de fraternitat, ni que sigui en un cert anonimat, retirades de la vida eclesial i 

social més activa, són sens dubte ferment de vida cristiana per a tots. I és que en certa 

manera ens recorden permanentment que la vida de cadascun de nosaltres, com a 

batejats i deixebles de Jesús, i a imitació d’ell, és també cridada a viure a fons la 

dimensió orant i fraterna. Cal tenir ben present, tots i també elles mateixes, que 

aquestes comunitats viuen retirades però no pas allunyades, i menys evadides del 

món. 

 

Llegiu la notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat a càrrec del P. Jordi Castanyer, osb. 

Delegat de Vida Consagrada.    

 

 

 

http://www.bisbatsolsona.cat/
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La dinàmica de la sinodalitat    
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

 

 

Benvolguts diocesans: 

Com ja fa dies que portem insistint, en una Església sinodal és molt 

important la participació de tots els fidels. Ara bé, l'Església és una 

comunitat estructurada, on hi ha diversitat de ministeris i funcions. A tots els fidels, amb el 

sentit de la fe (“sensus fidei”) que tenen des del seu baptisme, els correspon discernir allò que 

afecta la vida i la missió de l'Església. Per la seva banda, als pastors (el Papa, els bisbes, els 

sacerdots) els correspon una funció particular, perquè ells són els garants que els processos i 

els actes sinodals es desenvolupin en fidelitat a la fe que hem rebut i en actitud d’escoltar el 

que l’Esperit diu a la nostra Església (cf. CTI 73). 

En la sinodalitat, tal com viu l'Església, s'articula, per tant, la vocació pròpia dels fidels i la 

responsabilitat dels ministres ordenats. Al document de la Comissió Teològica Internacional 

sobre la sinodalitat es distingeix entre el procés de discerniment per elaborar una decisió i la 

decisió pastoral. Durant el procés tothom té dret a intervenir. Tota la comunitat, amb la rica 

diversitat dels seus membres, és convocada per pregar, escoltar, analitzar, dialogar, discernir i 

aconsellar perquè es prenguin les decisions més conformes a la voluntat de Déu. Però la 

decisió pastoral és competència de l'autoritat del sacerdot (en el cas d'una parròquia), del 

bisbe (en l'àmbit diocesà) i del Papa (per a l'Església universal). "L'elaboració és una 

competència sinodal, la decisió és una responsabilitat ministerial" (núm. 69). 

La dinàmica de la sinodalitat és circular, perquè connecta el “sensus fidei” de tot el poble de 

Déu, amb el discerniment que s'obra als diversos nivells i amb l'autoritat de qui exerceix el 

ministeri pastoral de la unitat i del govern. Aquesta circularitat promou la dignitat baptismal i 

la corresponsabilitat de cadascú, alhora que reconeix i valora el ministeri específic que 

correspon als Pastors. Es tracta de conjugar allò jeràrquic i carismàtic a l'Església, els 

ministeris que actuen en nom de Crist i la riquesa de dons suscitats per l'Esperit, el sacerdoci 

ministerial i el sacerdoci baptismal. 

A l'anomenat “Concili de Jerusalem”, apareix amb claredat aquesta col·laboració entre el poble 

de Déu i els pastors. En aquella assemblea es decidia un assumpte molt important per a la 

vida de la primera Església: la incorporació a la fe dels que no pertanyien al poble jueu. Tota 

l'Església de Jerusalem es va reunir i es va involucrar en la decisió final. Diu el llibre dels Fets 

que “van decidir els apòstols i els preveres juntament amb tota la comunitat” (15, 22). En 

primera instància són interpel·lats els apòstols (Simó Pere i Jaume, que prenen la paraula) i els 

preveres (els ancians), que exerceixen el seu ministeri amb autoritat. En acabat, la comunitat 

va assumir la decisió. 

Això no vol dir posar els ministres i sacerdots per sobre del poble de Déu. El papa Francesc 

descriu l'Església sinodal com una “piràmide invertida”, on el vèrtex es troba sota la base 

(Discurs 17-10-2015). Per això, la funció dels preveres és posar-se al servei del poble. A 

l'Església, qui té autoritat ha de fer-se el més petit i el servidor de tots (cf. Mc 9, 35). 


