
                Diumenge, 31 de juliol de 2022 - Núm. 3803  
 

 

 

 

DIUMENGE XVIII DE DURANT L’ANY  

 

Guardeu-vos de tota ambició  
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Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el 

Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, 

estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra.   
 

La humanitat viu en aquest moment un gir històric, 

que podem veure en els avanços que es produeixen 

en diversos camps. Són de lloar els avanços que 

contribueixen al benestar de la gent, com, per 

exemple, en l'àmbit de la salut, de l'educació i de la comunicació. Amb tot, no podem 

oblidar que la majoria dels homes i dones del nostre temps viu precàriament el dia a 

dia, amb conseqüències funestes. La por i la desesperació s'apoderen del cor de 

nombroses persones (Papa Francesc).  

 

SANTORAL DE LA SETMANA 

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

Dilluns, dia 1 d’agost: Sant Alfons Maria de Liguori, bisbe i doctor de l’Església.  

Dimarts, dia 2 d’agost: Sant Eusebi de Vercel·li, bisbe.  

Dimecres, dia 3 d’agost: Santa Lidia.  

Dijous, dia 4 d’agost:  Sant Joan Maria Vianney, prevere.   

Divendres, dia 5 d’agost:  Mare de Déu de les Neus.  

Dissabte, dia 6 d’agost:  Transfiguració del Senyor.  

Diumenge, dia 7 d’agost: Diumenge XIX de durant l’any.  

 

Sant Joan Maria Vianney  El 8 de febrer de 1815 arribava a 

Ars el nou rector. Havia nascut trenta dos anys abans a 

Dardilly. Donats els temps convulsos, trobà dificultats per 

a ésser ordenat prevere. S’estigué en aquest petit 

llogarret durant quaranta un anys on exercí el sacerdoci, 

vivint en la penitència i la més estricta pobresa. Amb el 

temps, canvià el poble, que passà de no estimar gaire al 

bon Déu a veure sorgir fervorosos cristians. Renovà el 

temple, organitzà la caritat pels orfes, es dedicà a la 

catequesi de tots i a l’atenció als malalts. Rebé dons de 

l’Esperit Sant: el de discerniment d’esperits i el de consell, que manifestà en el ministeri 

de la confessió. Acudien a Ars fidels de totes les condicions per rebre el sagrament de 

la misericòrdia. Els prodigis més grans foren les conversions. Hi havia dies que s’estava 

fins a divuit hores al confessionari. Morí la nit del tres al quatre d’agost de l’any 1859.És 

patró dels sacerdots diocesans.  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA 

La Paraula de Déu avui ens toca directament el cor 

perquè  ens parla del que realment hi tenim i el 

domina: l’afany de tenir o el ser. Aquesta és la gran 

pregunta de tota criatura damunt de la terra: valem 

pel que tenim o som perquè existim?.  Sens dubte 

que hem de guanyar-nos la vida per a poder fer 

front a les despeses que aquesta ens ocasiona, però 

Jesús ens ajuda a prendre consciència que aquesta 

no depèn de la seguretat dels recursos sinó de 

l’orientació que li donem i dels valors on la recolzem. 

Fixem-nos que al ric de la paràbola d’avui el tracta 

de neci i insensat quan pensant que té la vida 

assegurada per les reserves que posseeix es posa a dormir, divertir-se i menjar... 

Aquesta és la bogeria de qui es fa ric per a ell mateix, no als ulls de Déu. Qui sap si 

aquesta nit se li demana compte de tot això? Aquest pot ser el fracàs de tantes 

persones que viuen només pensant  en elles mateixes i la seva pròpia autosatisfacció, 

al preu que sigui.  

No és que Déu sigui contrari a la felicitat i a la seguretat de vida que poden reportar els 

béns materials en les persones sinó en edificar la vida damunt d’aquests donant-los-hi 

el valor de déus,  traient realment Déu de les nostres vides. Recordem que Jesús 

subratlla definitivament que no és possible adorar a dos senyors: Déu i el diner, o 

n’adorem un o adorem l’altre.   

D’aquí que sant Pau ens anima a estimar i cercar els valors de dalt, els més importants, 

on hi ha Crist assegut a la dreta de Déu. Fent morir tot allò que ens lliga a la terra: 

passions, mals desigs, idolatria, per a avançar vers el ple coneixement de l’home nou 

que és la glorificació dels fills de Déu. No és que sant Pau, ni el Crist, ni la moral 

cristiana ens allunyi de la realitat del món present sinó que ens situa en la dimensió 

d’acceptar-ho, treballar-ho i estimar-ho des dels valors de Déu, per a viure millor tots 

junts com a germans i fills de Déu vers la plenitud de tots i tot en el Creador.  

Una societat que valora més el tenir que el ser és alienant, crea un continu de consums 

innecessàries i somnis no realitzables que ofeguen la dignitat de la persona; mentre 

Jesús surt al nostre encontre per a fer-nos més lliures, més feliços, conscients que al 

final de la vida només serem examinats de com hem estimat. Bon Diumenge!  
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HORARIS CELEBRACIONS 

DIUMENGE XVIII 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  

DILLUNS, DIA 1 D’AGOST 

 12 migdia – Valls de Torroella (Missa de difunts)  

DIUMENGE XIX DE DURANT L’ANY    
 

DISSABTE, DIA 6 d’agost de 2022 
 

8 matí – Ermita de Sant Salvador 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 7 d’agost de 2022  
 

10 matí – Salo   

12 migdia – Súria  

 
 

INTENCIONS DE MISSES  

 

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

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

Dijous, dia 4 d’agost, Súria, 7 tarda: Domingo Pena Vilaplana.  

Dissabte, dia 6 d’agost, Súria, 8 vespre: Anna Serra Baeta (10 aniv).  

Diumenge, dia 7 d’agost, Súria, 12 migdia:  Jaume Cots Vila i Sabina Porti Clusella. 

Carme Porti Clusella. Sebastià Porti. Josep Porti Clusella, Josep Torrades Calvet.  
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VISIÓ PASTORAL 

EL DRET A L’ALIMENTACIÓ 

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   

 

 L’alimentació influeix de forma determinant en l’estat de salut. Tant la falta de nutrients 

com el fet de no seguir una dieta equilibrada poden derivar en el desenvolupament de 

malalties cròniques. En canvi una dieta saludable pot contribuir a la prevenció 

d’aquestes patologies. 

 

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 reivindicació del dret a l’alimentació està vinculada a la salut i al benestar de les 
persones. La cadena de malbaratament alimentari es produeix al llarg de tota la 
cadena alimentària, des de la producció fins a la restauració i les llars, passant per 
la transformació, el transport i la distribució. L’any 2020, a Espanya es va llençar al 
voltant d’1 quilo de pa, 7 quilos de fruita, i 0,5 quilos de carn per persona.  
 

El Banc d’Aliments de Barcelona, va néixer fa 35 anys per lluitar contra el 
malbaratament alimentari i contribuir a garantir  el dret a una alimentació 
suficient i saludable a les persones del seu entorn. I ho continua fen avui en dia en 
el marc dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.  

 

COL·LABORA AMB EL BANC D’ALIMENTS I LES ENTITATS DE LA SEVA XARXA. 
1.- Emportant-te el que sobra del restaurant. 
2.- Omplint menys el plat i repetint si cal. 
3.- Revisant racons d’armari i nevera. 
4.- Fent la llista per comprar només el que sigui necessari. 
5.- Consultant segons la data de caducitat i de consum preferent. 
6.- Aprofitant les sobres i creant plats nous. 
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UNITAT PASTORAL 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL   

Baptismes  El dia 24 de juliol varen rebre el 

baptisme ADRIÀ BERGILLOS ARNALDO, fill de 

Jesús i Elisabet, i ARNAU SIMÓN BERGILLOS, fill 

d’Abel i Lourdes.  Enhorabona a les famílies,  

ajudem-los a créixer sentint-se joiosos de ser 

cristians!  

Matrimoni  El dia 23 de juliol han contret 

matrimoni EDGAR ANDRÉS SANABRIA VÁZQUEZ 

amb GESSICA BELEN VELÁZQUEZ LARREA, 

ambdós de Súria.  Enhorabona, visqueu sempre 

estimant-vos en el Senyor!  

Defunció    El dia 21 de juliol ens deixà per a 

anar a la Casa del Pare, MONTSERRAT COSTA 

MONTANYÀ, vídua de Joan Claret, veïna de 

Súria.   Recordem i agraïm la seva vida entre 

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

AVUI, FESTA MAJOR DE VALLS DE 

TORROELLA    A honor de sant Esteve. Missa a 

2/4 de 11 del matí pregant per tots els veïns i les 

seves necessitats.  Demà, dilluns, a les 12 del 

migdia, pregarem per tots els difunts de l’any.  

Bona Festa !  

DISSABTE, DIA 6 D’AGOST, MISSA A 

L’ERMITA DE SANT SALVADOR En la festa de 

la Transfiguració del Senyor, i com és tradició, Missa a les 8 del matí demanant al 

nostre Salvador que ens protegeixi i ens guardi a tota hora. Bona Festa!   

DIUMENGE VINENT, FESTA DELS SANTS PATRONS A SALO  Diumenge vinent, dia 7 

d’agost, a la missa a les 10 del matí., celebrarem la festa dels sants patrons, sant Pere i 

sant Feliu.  Ens protegeixin en totes les necessitats del veïnat. Al sortir de Missa, 

benedicció de tot tipus de vehicles i xofers. Bona Festa!  
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BISBAT 

Activitat d'estiu de la pastoral diocesana d'adolescents 

 
El dia 12 de juliol un equip de 

monitors i una onzena de nois i 

noies es van trobar a 

Montserrat per a la ruta 

d'enguany, programada els dies 

12 a 17 de juliol.   

 

El primer dia, a Montserrat, els 

va rebre el P. Joan M. Mallol, 

Sagristà Major, al Cambril. Allà 

van fer una petita pregària i 

se’ls va repartir les credencials 

de pelegrins. Després d’estimar 

la Verge i de dinar, es van posar 

en camí.  

 
 

A Castellolí els va rebre Mn. Eduard Flores que els va obrir les portes de la parròquia. 

L'endemà anaren cap a Jorba on foren acollits per Mn. Enric García que va vetllar molt 

perquè no faltés de res, tant humanament com espiritualment.   
  

 

 

 

 

A Jorba van passar uns bonics dies de convivències i de petites excursions. Van visitar 

les germanes Carmelites Descalces, compartint amb elles temps de reflexió, testimoni, 

cants i la celebració de l'eucaristia.  
 

 

 

 

Per causa de l’onada de calor es va decretar la supressió de les rutes caminant i es van 

haver de reorganitzar els dies de convivència. Aquest canvi de plans va permetre el 

grup fer molta més pinya. El dissabte els va visitar el bisbe Francesc i el diumenge van 

celebrar la missa amb les famílies a l'església de Sant Pere de Jorba.  
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Promoure una cultura del diàleg 
Glossa Bisbe Francesc Conesa   

Davant dels extremismes fonamentalistes i relativistes, avui resulta més 

necessari que mai apostar pel diàleg. Ha dit el papa Francesc: “per 

participar en l´edificació d´una societat oberta, plural i solidària, és 

essencial desenvolupar i assumir constantment i sense flaquejar la cultura 

del diàleg com el camí a seguir” (30-3-2019). Enfront de la concepció de l’Església com una 

institució monolítica, que viu tancada en si mateixa, cal subratllar que és deure de l’Església 

obrir-se al diàleg amb tots els homes per comprendre les esperances i recerques que acull el 

seu cor, i per afavorir el diàleg entre els homes, entre els pobles i les religions, a la recerca 

conjunta de la veritat i del bé comú. 

L’Església camina al llarg de la història juntament amb altres homes i dones i està cridada, 

amb aquests, a assolir la plenitud de la veritat. El Concili Vaticà II, després d’explicar que la 

revelació divina resplendeix en Crist, “mediador i plenitud de tota la revelació” (DV 2), va 

subratllar que l’Església “camina a través dels segles cap a la plenitud de la veritat, fins que s’hi 

compleixin en ella plenament les paraules de Déu” (DV 8). És un text que m’agrada 

especialment, perquè posa en relleu que la veritat és una realitat dinàmica, que està en 

creixement. Per assolir plenament aquesta veritat l’Església necessita dialogar amb els homes, 

amb les cultures i les religions. 

Alguns pensen erròniament que, com que els cristians ens adherim a Jesucrist, que és el 

“camí, la veritat i la vida”, ja no cal fer més esforços per assolir la veritat. Però la plenitud de la 

veritat rebuda en Jesucrist no dona a cadascun dels cristians la garantia d’haver assimilat 

plenament aquesta veritat. Necessitem el diàleg amb els altres per assimilar millor la riquesa 

de la veritat que hem rebut. 

Els cristians hem de promoure el diàleg de tots els homes i pobles entre si, des de la 

consciència que tots els homes tenen la mateixa dignitat i que -com diu el proemi de “Nostra 

aetate”- “tots els pobles formen una comunitat, tenen un mateix origen, ja que Déu va fer 

habitar tot el gènere humà sobre la faç de la terra”. Aquest tema del diàleg per a la 

construcció d’un món fratern ha estat desenvolupat pel papa Francesc a la seva Encíclica 

“Fratelli tutti”. Davant una cultura de la disgregació i del fragment, hem de propiciar la 

integració, superant exclusions i incomprensions i obrint camí cap al diàleg. Davant 

l’individualisme creixent de la nostra societat, cal apostar decididament per crear llaços de 

fraternitat. “Apropar-se, expressar-se, escoltar-se, mirar-se, conèixer-se, tractar de 

comprendre’s, buscar punts de contacte, tot això es resumeix en el verb dialogar”, va escriure 

el Papa (Fratelli tutti, 198). Hi ha persones que temen el diàleg i es refugien en mons privats o 

reaccionen amb violència destructiva. Però per a nosaltres no hi ha cap altra alternativa que el 

diàleg. 

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


