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DIUMENGE VI DE DURANT L’ANY 
 

 
 
 
 
 

Beneit qui troba en el 
Senyor la seguretat 



Diumenge, 13 de febrer de 2022 -   Núm. 3779 

 
Feliços els pobres:  

el Regne de Déu és per a vosaltres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No deixis que et robin l’esperança i l’alegria, que et 

narcotitzin per a utilitzar-te com a esclau dels seus 

interessos. Atreveix-te a ser més, perquè el teu ésser 

importa més que qualsevol cosa. No et serveix tenir o 

aparèixer. Pots arribar a ser el que Déu, el teu Creador, sap 

que ets, si reconeixes que ets cridat a molt. Invoca l’Esperit 

Sant i camina amb confiança. Seràs plenament tu mateix   

(Papa Francesc)  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  
 

 

Després que Jesús en els dos 

diumenges anteriors ens ha 

convidat a ser profetes vivint la 

crida que Déu ens adreça, avui 

ens presenta el seu programa 

d’acció: les Benaurances.  

Les Benaurances que avui se’ns 

presenten són les de Lluc.  Són 

quatre benediccions enfront de 

quatre malediccions. A diferència 

de les de Mateu que són vuit 

benediccions. Segurament és així 

donada la situació de la societat de Lluc. Una comunitat cristiana d’origen pagà i 

segurament amb grans diferències socials; enfront de la de Mateu que és una societat 

d’origen jueu. Les Benaurances de Lluc són d’un contingut més profètic i social; les de 

Mateu estan més orientades a la dimensió cordial i personal, en consonància amb les 

actituds dels salms i dels savis de l’Antic Testament.  

 

 

No és que aquestes dues versions es contradiguin sinó que es complementen. Tantes 

vegades tenim la temptació de reduir el nostre credo a una dimensió personal, íntima, 

ritual. Lluc ens exhorta a un canvi social, històric, material, polític. Segons l’evangeli de 

Lluc, els feliços són els pobres, no els rics. Els qui tenen fam no els tips. Els qui ploren 

no els qui ara riuen. Els rebutjats per causa del Fill de l’home, no dels qui tothom en 

parla bé.  Aquest és el canvi radical que porta a la humanitat Jesús de Natzaret. És un 

revulsiu ahir, avui i demà que posa el món de cap per avall. No es fonamenta en la 

riquesa i el poder d’aquest món sinó en la misericòrdia, la compassió, la solidaritat, el 

dret i la justícia, l’opció pels pobres i desvalguts. Així, Ell esdevé benaurança per a tots. 

Ell va néixer, viure i morir pobrament. Tot i essent Déu es va fer humil i va prendre la 

condició d’esclau per a fer-se tot en tots. Va plorar amb els qui patien i morien. No 

portava res pel camí. Fins i tot va ser perseguit, odiat, ridiculitzat i condemnat. La seva 

vida i acció és la vàlida interpretació de les benaurances per a tothom i tots els temps.  

 

 

Avui com sempre tothom vol ser feliç, però de quina manera i de quina felicitat parlem. 

Tenim la temptació egoista de voler ser feliços al preu que sigui mentre a mi em 

beneficiï, satisfaci el meu propi bé: èxit, poder, capital, seguretat, plaer... Mentre Jesús a 

aquests els diu “ai de vosaltres”.   
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HORARIS CELEBRACIONS 

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 
 

 

 

 

SETÈ DIUMENGE DURANT L’ANY - C 

  

DISSABTE, DIA 19 de febrer de 2022  

8 vespre – Súria  

 

 

DIUMENGE, DIA 20 de febrer de 2022  

10 matí – Palà de Torroella   

12  migdia – Súria 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

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.  
 

Dimecres, dia 16, Súria, 7 tarda: Esposos Josep Reguant i Carme Puigdellivol (38 aniv).  
 

Dissabte, dia 19, Súria, 8 vespre: Maria del Pilar Serrano Rodriguez. Sergio Morcillo 

Serrano.  
 

Diumenge, dia 20, Súria, 12migdia: Esposos Domingo Pena Vilaplana i Elvira Fíguls Feliu. 

Jordi Puig Boixader (9 aniv). Esposos Palmira Cubinsà (21 aniv) i Joan Casals. En acció de 

gràcies a Sant Sebastià. 
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VISIÓ PASTORAL 

CARTA DEL PAPA FRANCESC  ALS MATRIMONIS (2) 

Educar els fills no és gens fàcil. Però no oblidem que ells 

també ens eduquen. El primer àmbit de l’educació segueix 

essent la família, en els petits gestos que són més eloqüents 

que les paraules. Educar és abans que res acompanyar els 

processos de creixement, és estar presents de moltes 

maneres, de tal manera que els fills puguin comptar amb els 

seus pares en tot moment. També els matrimonis han de 

“primerejar”  dins de la comunitat parroquial i diocesana 

amb les seves iniciatives i la seva creativitat, cercant la complementarietat dels carismes i 

vocacions com a expressió de la comunió eclesial. La corresponsabilitat en la missió crida a 

cooperar de manera fecunda en la cura i la custòdia de les Esglésies domèstiques.  

El matrimoni és realment un projecte de construcció de la «cultura del trobament» (Carta enc. 

Fratelli tutti, 216). Les famílies tenen el repte d’estendre ponts entre les generacions per a la 

transmissió dels valors que conformen la humanitat. 

La vocació al matrimoni és una crida a conduir un vaixell incert —però segur per la realitat del 

sagrament— en un mar a vegades agitat. No oblidem que Jesús està present en aquesta 

barca. Ell es preocupa per vosaltres, es manté amb vosaltres en tot moment. Deixeu pujar 

Jesús a la barca, perquè quan va pujar «amb els deixebles, el vent va parar» (Mc 6,51). 

Mantingueu junts la mirada fixa en Jesús. Només així trobareu la pau, superareu els conflictes 

i trobareu solucions a molts dels vostres problemes. No perquè hagin de desaparèixer, sinó 

perquè podreu veure’ls des d’una altra perspectiva. Només abandonant-vos en les mans del 

Senyor podreu viure el que sembla impossible. Que la força de l’amor us animi per a mirar 

més a l’altre —al cònjuge, als fills. Torneu a llegir l’elogi de la caritat perquè sigui ella la que 

inspiri les vostres decisions i accions (cf. Rm 8,15; Ga 4,6). 

Guardeu en el vostre cor el consell als nuvis que vaig expressar amb les tres paraules: 

«permís (o si us plau), gràcies, perdó»  I quan sorgeixi algun conflicte, «no s’ha d’acabar mai el 

dia sense fer les paus en família»   Recordeu que el perdó guareix tota ferida. Crist “habita” en 

el vostre matrimoni i espera que li obriu els vostres cors per a sostenir-vos amb el poder del 

seu amor. 

Convido els nuvis a no desanimar-se, a tenir la “valentia creativa” que tingué sant Josep, 

confieu sempre en la Providència. 

Una salutació especial als avis i les àvies. La família no pot prescindir dels avis, ells són la 

memòria vivent de la humanitat. Visqueu intensament la vostra vocació. No deixeu que un 

aspecte trist transformi les vostres cares. El vostre cònjuge necessita el vostre somriure. Els 

vostres fills necessiten les vostres mirades que els encoratgin. Els pastors i les altres famílies 

necessiten la vostra presència i alegria: l’alegria que ve del Senyor! 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#216
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UNITAT PASTORAL   
   

AVUI,  ACOLLIM ELS NOSTRES ADOLESCENTS I JOVES   Agraïm a la Delegació per a 

Joves de la nostra Diòcesi la seva participació a la Missa d’avui. Preguem amb ells i per a 

ells !  
 

 

AVUI, CAMPANYA CONTRA LA FAM    Siguem generosos amb la nostra pregària a favor 

dels més vulnerables del planeta i col·laborant 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 infants. 

Beneficiaris indirectes: 3.000 persones.  

 

CÀRITAS    Reunió de Junta, dimecres, dia 16, a les 10 

del matí.  

 

VIDA CREIXENT   Reunió del grup de Súria, dimecres, dia 16, a les 4 de la tarda.   
 

 

LITÚRGIA   Reunió dijous, dia 17, a les 4 de la tarda.  
 

 

EXPOSICIÓ SANTÍSSIM I ROSARI  Dijous, dia 17, a ¾ de 6 de la tarda.  
 

 

EQUIP GESTIÓ PARROQUIAL   Reunió 

divendres, dia 18, a partir de la Missa.  

 

CREIXEM AMB JESÚS  Trobada de famílies de 

primer i segon curs de Catequesi, Diumenge, 

dia 20, a 2/4 de 11 del matí.  
 

 

AGRAIMENT AL BISBE ROMÀ  Diumenge, dia 

20, a les 5 de la tarda, a la Catedral de 

Solsona, acte d’agraïment al Bisbe Romà pel seu servei d’Administrador Apostòlic a la 

nostra Diòcesi.  
 

 

SINODE UNIVERSAL (comunió, participació, missió)    Dissabte, dia 26 de febrer, a les 6 

de la tarda, a l’església parroquial de Súria, trobada per a conèixer el Sínode i què ens 

demana el Papa Francesc.  

 

PRESA DE POSSESSIÓ DEL BISBE FRANCESC     Dissabte, dia 12 de març, a les 12 del 

migdia. Qui vulgui participar-hi que ho comuniqui a la Parròquia. 
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BISBAT 

 

 

El logo del Sínode: què significa i què representa 
 

Aquest logo representa 

un arbre gran i 

majestuós, ple de saviesa 

i llum, arriba al cel [...]. 

Porta l’eucaristia, que 

brilla com el sol. Les 

branques horitzontals, 

obertes com a mans o 

ales, suggereixen, al 

mateix temps, l’Esperit 

Sant. 

 

El poble de Déu no és 

estàtic: està en moviment, 

en referència directa a 

l’etimologia de la paraula 

sínode, que significa 

“caminar junts”. El poble 

està unit per la mateixa dinàmica comú que  l’insufla   aquest Arbre de la Vida [...]. 

 

Aquestes 15 siluetes resumeixen tota la nostra humanitat en la seva diversitat de 

situacions vitals de generacions i orígens [...] No hi ha jerarquia entre aquestes 

persones  que estan totes en el mateix pla: joves, ancians, homes, dones, adolescents, 

nens, laics, religiosos, pares, parelles, solters; el bisbe i la monja no estan davant d’ells, 

sinó entre ells. Amb tota naturalitat, els nens i després els adolescents obren el seu 

camí [...]. 

 

La línia de base horitzontal: “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió” va 

d’esquerra a dreta en la direcció d’aquesta marxa, subratllant-la i reforçant-la [...]. 

 

–vegeu l’explicació sencera a la web del bisbat, apartat Sínode- 
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Podem restar indiferents ?     Glossa Bisbe Romà Casanova  
 

 

En una societat de l’individualisme i de la 

immediatesa, en què l’ambient ens convida a 

pensar només en els interessos propis i, com a 

màxim, en els interessos dels «nostres», en quant 

són meus; i a més, quan la velocitat de les 

comunicacions produeix vertigen, no ajudant-nos a 

donar importància al que realment en té; enmig 

d’aquesta societat, Mans Unides ens fa, en la 

campanya d’aquest any, una crida ben explícita; «La 

nostra indiferència els condemna a l’oblit». 

En el nostre món hi ha una desigualtat punyent. Hi ha una part de persones que pot dur una 

vida digna amb l’accés al recursos i serveis fonamentals. Però una altra part molt més gran de 

persones, avui, en el nostre món, no tenen ni les opcions ni les oportunitats per a viure en les 

condicions pròpies de la dignitat de tota persona humana. A aquesta desigualtat, ¿podem 

realment restar indiferents nosaltres, els cristians? 

No podem oblidar mai la fraternitat universal que brolla de l’Evangeli de nostre Senyor 

Jesucrist. Les nostres afirmacions de fe fonamentals —creiem en Déu Pare; creiem en Jesús, 

salvador de tots els homes; creiem en l’Esperit Sant, esperit de caritat i unitat— no ens poden 

deixar indiferents enfront la desigualtat punyent del nostre món. La fraternitat que habita en 

el cor del creient en Crist no és pas una opció entre altres. L’afirmació del Pare ens fa 

germans a tots, sense cap distinció; la mort salvadora de Crist que trenca les barreres que hi 

ha entre els pobles, ens eixampla, sense límits, el nostre cor; i la certesa que l’Esperit habita 

en els nostres cors ens dona l’esperança que la caritat mai no s’esgotarà en nosaltres, com el 

pot de farina i la gerra de l’oli de la viuda de Sarepta del profeta Elies. 

La Campanya contra la Fam de Mans Unides d’aquest any, com sempre, és molt concreta. 

Presenta un objectiu, amb cara i ulls, per a la nostra diòcesi de Solsona a Ruanda, amb un 

import de vora seixanta-vuit mil euros El repte és gran però es confia en la generositat de 

tots, el treball dels voluntaris en les parròquies i la implicació de les institucions.  

La fraternitat feta caritat activa ens demana, doncs, no restar indiferents als nostres germans 

que, encara que llunyans en l`espai, han de ser propers en la nostra estimació. Siguem una 

vegada més, generosos. No siguem pas exigus. Recordem aquelles paraules de sant Pau: El 

sembrador mesquí tindrà una collita mesquina, el sembrador generós la tindrà generosa 

(2Cor, 9,6). 

 


