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DIUMENGE I DE QUARESMA  

 
 
 
 
 
 

Tothom qui invocarà el nom 
del Senyor serà salvat  
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La fe que ens fa justos la portem al cor,  

i la professió de fe que ens duu a la salvació  

la tenim als llavis.  
 

 

La Quaresma és un temps propici per a cercar i no evitar qui 

necessita. Per cridar i no ignorar qui vol ser escoltat i rebre 

una bona paraula. Per visitar i no abandonar qui pateix la 

soledat. Posem en pràctica la crida a fer el bé a tothom, 

prenent-nos temps per a estimar els més petits i indefensos  

(Papa Francesc)  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  
 

Amb La imposiciò de la Cendra el passat 

dimecres hem començat el temps de Quaresma. 

Aquest no és un temps trist sinó de creixement i 

maduresa cristiana vers la Pasqua.  
 

Jesús es temptat durant quaranta dies en el 

desert de la mateixa manera que el poble d’Israel 

va ser-ho durant quaranta anys. Dejuna quaranta 

dies i quaranta nits com també va fer-ho Moisès. 

Crist es presentat com el nou Moisès que condueix el nou poble de Déu cap un nou 

èxode i una nova terra, victoriós de les temptacions en el desert.  
 

El millor remei contra la temptació és mantenir-se fidel a Déu i confessar a Jesucrist 

amb el cor i els llavis. En el nostre fur intern i en la nostra conducta, com el Senyor de 

les nostres vides.  
 

Jesús es temptat com a home com nosaltres excepte en el pecat. La seva victòria sobre 

la temptació confirma la seva filiació divina i la fidelitat a la missió que se li ha confiat 

com a Messies. Així mateix comencen per part del Temptador la primera i la tercera 

temptació: Si ets Fill de Déu…  

 

Satisfer la fam que va ser motiu de rebel·lia del poble d’Israel contra Déu anyorant en el 

desert les olles d’Egipte. Per a Jesús no només de pa viu la persona sinó de tota paraula 

que surt de la boca de Déu. En el nostre cas, el materialisme consumista del tenir per 

damunt del ser.  
 

La segona temptació: Demanar prodigis, miracles, a Déu per a autosatisfacció. 

Manipulació del poble d’Israel de tot el que sigui per a aconseguir el que desitja mentre 

Moisès invoca a  Déu a la roca de l’Horeb i brolla aigua abundant. Avui també és 

frequent utilitzar a Déu per mitjà d’una religió interessada. Jesús no cedeix ni davant de 

coses fàcils, ni triomfalismes, ni protagonismes.  

 

 

La idolatria en les seves diferents formes, tal com el poble d’Israel es construeix un 

vedell d’or adorant-lo com el seu déu. També avui trobem tants ídols substituts de Déu 

en el nostre món: domini, poder, explotació, opressió, sexe, diner, violència, 

agressivitat….  

Jesús conscient de l’amor de Déu no hi cedeix. Només al seu Déu dóna culte.  

Vèncer avui les temptacions,  amb Jesús és possible. Deixem-nos guiar per la seva 

gràcia. Brolli avui de nou dels nostres llavis, fent-ne ressò del cor: Senyor, no permeteu 

que caiguem en la temptació. Bon camí quaresmal i bon Diumenge ! 
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

 

PRIMER DIUMENGE DE QUARESMA  

 

DISSABTE, DIA 5 de març de 2022  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 6 de març de 2022  

10 matí – Salo 

12  migdia – Súria 

 

 

 

SEGON DIUMENGE DE QUARESMA   

 

DISSABTE, DIA 12 de març de 2022  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 13 de març de 2022  

10 matí – Sant Salvador de Torroella  

12  migdia – Súria 

 

 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

Diumenge, dia 6, Súria, 12 migdia: Esposos Josep Manau Vila i Francisca Roig 

Serraviñals. Jaume Cots Vila i Sabina Porti Clusella. Joan Cots Vila i Beatriu Balastegui 

Pérez. Francisco Vers i Rosa Cots Vila. Valentí Cots Vila. Josep Torrades Calvet.  

 

Dissabte, dia 12, Súria, 8 vespre: Josep Sellés i Roser Reguant.  
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VISIÓ PASTORAL 

 

 

 
 

Càritas Diocesana de Solsona s’adhereix a la campanya d’emergència de 

Càritas Espanyola. 

                                        CARITAS AMB UCRAINA 

 

Per canalitzar la solidaritat dels donants que vulguin ajudar a les persones 

afectades pel conflicte de la guerra, en particular als més vulnerables. 

Des de Càritas Diocesana de Solsona promovem la recollida de recursos 

econòmics que arribaran directament a Càritas Ucraïna i que ells podran 

gestionar sobre el terreny atenent a les necessitats reals que vagin sorgint 

en cada moment. 

Podeu fer els vostres donatius a: 

 Santander / ES8800496791712116009428 

 CaixaBank / ES3121005731750200266218 

 

Des de Càritas Diocesana de Solsona no es promou la recollida de 

productes en espècie,  en tot cas es poden derivar a altres associacions o 

comunitats    d’ ucraïnesos que n’estan fent i que tenen canals directes de 

distribució. 

 

Ajuda’ns a ajudar! 

 

 

http://caritasdiocesanasolsona.cat/
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UNITAT PASTORAL   
   

 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL     El dia 26 de febrer ens deixà 

PERE AGUT SUBIRANA, casat amb Encarnación Parres 

Navarro, veí de Valls de Torroella.  

El dia 27 de febrer ens deixà FERRAN MONCUNILL AUGÉ, vidu 

de Ramona Serra Claret, veí de Valls de Torroella. 

Acompanyem els seus familiars i amics en el més sentit condol mentre agraïm les seves 

vides entre nosaltres! 

AVUI, TROBADA FAMILIES DE CATEQUESI  Acollim i acompanyem les nostres famílies en 

el creixement de Jesús i la seva Església.  

QUARESMA  La Quaresma ens recorda que el bé ha de ser 

conquerit cada dia. Demanem a Déu la pacient constància 

per a no desistir. El dejuni prepara el terreny, la pregària rega, 

la caritat fecunda.   

MISSA A L’ERMITA DE SANT SALVADOR Cada divendres de 

Quaresma,  a les 4 de la tarda. 

VIA CRUCIS  Cada divendres de Quaresma, a les 7 del vespre.  

PERDÓ I ACOMPANYAMENT ESPIRITUAL Cada dia abans i després de la Missa, 

divendres matí de 10 a 12, altres hores a convenir, concertant visita.  

ALPHA  Reunió de l’equip, dimarts, dia 8, després de Missa per a treballar el Sínode.  

LITÚRGIA   Reunió dijous, a les 4 de la tarda, per a preparar la celebració del Diumenge, 

d’acord al Sínode universal.  

EXPOSICIÓ SANTÍSSIM I ROSARI  Cada dijous, a ¾ de 6 de la tarda. 

PREGUEM I ACOMPANYEM EL NOSTRE BISBE 

FRANCESC      El proper dissabte, dia 12 de març, i a 

les 12 del migdia, prendrà possessió del nostre 

bisbat de Solsona Mons. Francesc Conesa i Ferrer. 

Li donem gràcies per la seva generositat vers la 

nostra família diocesana.  Ens disposem a ser-li 

fidels en el seu ministeri. Preguem per la nova etapa 

diocesana al seu costat.  Benvingut Bisbe Francesc !    
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BISBAT 
 

 

 

Acompanyem al bisbe Francesc en el seu inici de 

ministeri episcopal!  
 

 El proper dissabte dia 12 de març tindrà 

lloc la missa d’inici de ministeri episcopal de 

Mons. Francesc Conesa. Us informem dels 

actes, al voltant d’aquesta celebració, 

alguns públics i altres privats:   

 

El divendres dia 11, a les 18h., hi haurà una 

roda de premsa a la Sala dels Sants Màrtirs, 

oberta només a la premsa. Al vespre, al 

Seminari de Solsona i en presència dels 

preveres residents, el bisbe Francesc farà la 

professió de fe i el jurament.   

 

El dissabte dia 12, a ¾ de 12, el bisbe farà 

l’entrada a la catedral, acompanyat pel 

Nunci apostòlic, i serà rebut pel Degà del 

Capítol. A les 12h. començarà la processó i 

un cop al presbiteri, el bisbe Francesc presentarà les lletres apostòliques al 

Col·legi de Consultors. Un cop acabada la missa, a les 14h. aprox., el bisbe 

sortirà en comitiva cap a Pl. Major on l’Àliga de Solsona ballarà en honor seu. 

Aquell mateix dia 12, a les 18h., el bisbe Francesc es desplaçarà cap a 

l’Ajuntament de Solsona per signar el llibre d’or de la ciutat –acte privat-. 

 

Recordem que no hi haurà llocs reservats i recomanem venir amb temps. La 

catedral obrirà al públic dues hores abans aprox. Per als qui no puguin 

desplaçar-se, comuniquem que la celebració serà retransmesa en directe 

per 13tv i també pel canal youtube del Bisbat de Solsona.  
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Déu guia la seva Església           Glossa Bisbe Romà Casanova  
 

Han passat sis mesos i uns quants dies des que vam 

emprendre un camí junts. Fou el 23 d’agost en què, 

per manament del Sant Pare, iniciava el ministeri 

d’administrador apostòlic d’aquesta nostra Església de 

Solsona. I ara ja som ben a prop de la data de l’inici 

del ministeri del nou bisbe diocesà, Mons. Francesc 

Conesa Ferrer. Per això és oportú que us expressi el 

meu agraïment pel vostre testimoniatge de maduresa 

cristiana i de confiança en el Senyor i en la seva 

Església que m’heu donat.  

 

Us he de dir també que tot aquest temps que he 

estat amb vosaltres, servint-vos des del ministeri 

episcopal, no ha estat gens ni mica carregós per a mi, 

perquè m’heu robat el cor. Des del primer moment 

vaig experimentar l’acolliment i l’estima, amb el desig 

de continuar caminant, malgrat tot el que a dins 

nostre hi havia de perplexitat i dolor, barrejats amb compassió i, al mateix temps, amb 

llàgrimes d’impotència. El cor d’un bisbe ha de lluitar per ser transparència del cor del qui és 

l’únic i veritable pastor de les ànimes, Jesús. I per això en aquest cor no hi ha d’haver cap límit. 

Hi han de cabre tots els qui el Senyor li encomana en el seu ministeri episcopal. Aquesta ha 

estat la meva lluita, des de les limitacions i febleses que acompanyen el camí de la meva 

existència.  

 

Agraeixo, doncs, a Déu tot aquest temps que us he servit, perquè m’ha ajudat a eixamplar el 

meu cor i a posar-hi tants i tants rostres d’aquesta preciosa Església de Solsona: sacerdots, 

diaques, religiosos, laics, seminaristes, en les parròquies i institucions eclesials i en el món 

civil. Prego al Senyor que el que ell ha fet en aquests mesos en els vostres cors perduri i doni 

fruits de santedat i de missió.  

 

Manllevo unes paraules del papa Benet XVI en la seva darrera audiència, perquè penso que 

expressa el que entre tots hem viscut des del 23 d’agost al 12 de març: «Sempre vaig saber 

que en aquesta barca hi havia el Senyor i sempre he sabut que la barca de l’Església no és 

meva, no és nostra, sinó que és seva. I el Senyor no deixa que s’enfonsi, és ell qui la condueix. 

I per això avui el meu cor és ple d’agraïment a Déu, que mai no ha deixat que manqui a tota 

l’Església, ni tampoc a mi, el seu consol, la seva llum, el seu amor. Déu guia la seva Església, la 

sosté sempre, també i sobretot en els moments difícils. Que en el nostre cor, en el cor de 

cada un de nosaltres, hi hagi sempre la joiosa certesa que el Senyor està sempre al nostre 

costat, no ens abandona, és a prop de nosaltres i ens cobreix amb el seu amor.» 


