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DIUMENGE XXI DURANT L’ANY 

 

 
 

Ara són darrers,  
els qui llavors seran primers 
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Enfortiu les mans que es deixen anar i 

els genolls que es dobleguen, aplaneu el 

camí per on passa el vostre peu, perquè 

el qui va coix no es faci més mal, sinó 

que es posi bé.  
 

Només m’interessa procurar que 

aquells qui estan esclavitzats per una 

mentalitat individualista, indiferent i 

egoista, puguin alliberar-se d’aquestes 

cadenes indignes i assoleixin un estil de 

vida i de pensament més humà, més 

noble, més fecund, que dignifiqui el seu 

pas per aquesta terra (Papa Francesc).  
 

SANTORAL  

Diumenge, dia 21 d’agost: Diumenge XXI de durant l’any.  

Dilluns, dia 22 d’agost: Benaurada Verge Maria Reina.  

Dimarts, dia 23 d’agost: Santa Rosa de Lima, verge.  

Dimecres, dia 24 d’agost: Sant Bartomeu, apòstol.  

Dijous, dia 25 d’agost: Sant Josep de Calassanç, prevere.  

Divendres, dia 26 d’agost: Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars, verge.  

Dissabte, dia 27 d’agost: Santa Mònica.  

Diumenge, dia 28 d’agost: Diumenge XXII de durant l’any.  

 

 

 

 

Santa Rosa de Lima  A Isabel Flores de Oliva 

(1586-1617) li deien Rosa per la seva bellesa i 

el color de la seva pell. Va néixer a Lima del 

Perú, de pare espanyol i mare indígena. 

Dugué una vida virtuosa en el si de la família. 

Després de vestir l’hàbit del Tercer Orde de 

sant Domènec, va fer un progrés 

extraordinari en el camí de la penitència i de 

la contemplació. Morí als trenta-un anys a 

Lima, el 24 d’agost de 1617, després d’haver sofert molt. És la primera santa 

canonitzada d’Amèrica Llatina (1671) “Que tothom sàpiga bé que la gràcia segueix la 

prova, i que sense el pes dels sofriments és impossible d’arribar al capdamunt de la 

gràcia”.  
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Comentari a la Paraula          UPP SURIA  

L’ensenyament que ens ofereix avui la Paraula de Déu surt 

d’una pregunta que algú va fer a Jesús: “Senyor, ¿són pocs 

els qui se salven?”. Avui , aquesta pregunta molts no se la 

fan perquè no senten la necessitat de ser salvats. Amb tot, 

cal anar a l’essencial d’aquesta pregunta per a ajudar a 

desvetllar el sentit més profund de l’existència humana.  

Déu vol que tots els homes se salvin i arribin al 

coneixement de la veritat. Isaïes ens diu que la voluntat de 

Déu és reunir totes les nacions i per això envia apòstols a 

tots els  pobles. D’entre ells, fins i tot n’escollirà sacerdots. 

El salm és una invitació a tots els pobles a lloar el Senyor. 

“Vindrà gent d’Orient i d’Occident, del nord i del sud, i s’asseuran a taula en el Regne de 

Déu”.  

La salvació no depèn de l’esforç ni dels mèrits de la persona, tan sols pot ser acollida 

com un regal de Déu. És Ell qui la somia i la realitza, “jo mateix vindré a reunir la gent de 

totes les nacions i de totes les llengües”. Amb tot, també cal que tota persona col·labori 

en la salvació acollint el do que Déu li ofereix. Això significa entrar per “la porta estreta”. 

Jesús és la porta. Entrar per la porta és conèixer, estimar, anunciar, tenir com a centre 

indispensable Jesús. Entrar per la porta estreta és anar-nos negant a nosaltres 

mateixos per a configurar-nos al Crist. Això comporta com ens diu sant Pau en la 

segona lectura, deixar-nos corregir per Déu. Ell mateix anirà canviant la nostra manera 

de voler, pensar i actuar fins adequar-la a la del seu Fill. Aquesta correcció és una obra 

d’amor que ens porta a una vida d’acord a la voluntat de Déu, una vida plena. “La 

correcció de moment, no sembla que porti alegria, sinó tristesa; però, més tard, els qui 

han passat per aquest entrenament en cullen el fruit pacífic d’una vida justa”.  

Molts es creien en el poble d’Israel amb dret a ser salvats pel fet de ser del poble 

escollit i per l’esforç de complir la llei. Aquests són advertits per Jesús del risc de 

quedar-se fora per confiar en els seus propis mèrits. “No sé d'on sou. Menjàvem i 

bevíem amb vós i ensenyàveu pels nostres carrers. No sé d'on sou. Lluny de mi, tots 

vosaltres que obràveu el mal”. Aquesta mateixa actitud també ens pot envair avui 

pensant que ja som bons. Alerta, qui pensi estar dret, miri de no caure! “Són darrers els 

qui llavors seran primers, i són primers els qui llavors seran darrers”. Entrar en el Regne 

suposa viure pendents de la gràcia, vigilants, acollir la gràcia del baptisme i configurar-

nos a ser un altre “crist” amb el Crist. Bon camí. Bon Diumenge! 
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HORARIS CELEBRACIONS 

DIUMENGE XXI DE DURANT L’ANY    
 

 

DISSABTE, DIA 20 d’agost de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 21 d’agost de 2022  
 

10 matí – Palà de Torroella  

12 migdia – Súria 

DIUMENGE XXII DE DURANT L’ANY    

 

 

DISSABTE, DIA 27 d’agost de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 28 d’agost de 2022  
 

10 matí – Sant Salvador de Torroella   

12 migdia – Súria 

 

INTENCIONS DE MISSES  

 

Diumenge, dia 21 d’agost, Súria, 12 migdia: Valentí Serra Pubill (23 aniv). Maria Sanllehy 

Rusiñol. Joan Codina Cazorla. Ramon Capdevila Vila. Esposos Armengol Capdevila 

Besora i Concepció Vila Vendrell.  

Dissabte, dia 27 d’agost, Súria, 8 vespre: Nemesio Solorzano García (25 aniv). Francisca 

Boixadera Puig (33 aniv). Miquel López Pérez (3 aniv).  

Diumenge, dia 28 d’agost, Súria, 12 migdia: Estrella Vicente Alcón. Ramon Capdevila 

Vila. Esposos Armengol Capdevila Besora i Concepció Vila Vendrell. Esposos Angel 

Circuns Solé i Dolores Cardona Plana. Difunts barri del Fusteret.  

Dilluns, dia 29 d’agost, 10 matí, Sant Salvador de Torroella: Difunts de la parròquia de 

Sant Salvador de Torroella.  
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VISIÓ PASTORAL  

El cristianisme com una cosa nova            Bisbe Francesc Conesa  
 

L’Evangeli que Jesús va predicar va suposar la irrupció 

d’una cosa nova que fins aleshores no existia. Al llarg del 

seu ministeri, Jesús va predicar amb gran autoritat un 

ensenyament nou, que era capaç de canviar la manera de 

viure dels qui l’escoltaven, i va fer nombrosos signes amb 

què feia palès l’amor i el perdó de Déu. La gent deia 

sorpresa: “És un ensenyament nou ple d’autoritat” (Mc 1, 

27). Finalment, amb la sang vessada a la creu, va segellar 

la nova aliança de Déu amb la humanitat. Qui l’acull és 

transformat en un home nou. 

 

Els primers deixebles eren molt conscients d’aquesta novetat. Sant Pau no es cansa de parlar de la 

“vida nova” que destil·la l’existència del creient (Rom 6, 4). Per ell, la vida del cristià es pot definir com 

una “nova creació” (Gal 6, 15). Les primeres comunitats cristianes resultaven atractives perquè eren 

capaces d’oferir a la decadent societat del seu temps un nou mode de vida, que omple de sentit 

l’existència humana. A imatge de Jesús, la primera Església destacava per la seva capacitat de forjar 

homes i dones nous, testimonis de l’amor de Déu en la societat del seu temps. Aquí radicava el seu 

atractiu. 

 

Nosaltres, però, sembla que hem perdut la capacitat de mostrar la novetat i la frescor de l’Evangeli. El 

cristianisme apareix als ulls dels nostres contemporanis com una religió encarcarada en el passat, 

que no és capaç de donar resposta a les cerques i inquietuds dels homes. Hem d’assumir el 

desafiament d’anunciar l’Evangeli de Jesucrist en una cultura postcristiana. És a dir, en una cultura que 

ha deixat de ser cristiana, però no ho sap. Això no és una tasca fàcil perquè la increença actual arriba 

després de dos mil anys de cristianisme. Precisament, perquè és postcristiana, la nostra societat 

pensa que ja ho sap tot sobre Jesucrist. S’ha perdut la novetat del començament, quan el nom de 

Jesús sonava com una cosa desconeguda i era capaç d’omplir de sentit l’existència humana. Quan 

pronunciem avui el nom de Jesús ho fem a unes persones que creuen que ja ho saben tot sobre ell –

encara que la seva experiència de fe hagi estat superficial–, i ho fem també amb els prejudicis i 

deformacions que molts han realitzat de Jesús. La nostra primera missió és ajudar-los a percebre la 

novetat que porta Jesucrist. Ell és “el mateix ahir avui i per sempre” (He 13, 8) i la seva riquesa i bellesa 

són inesgotables. Com comenta el papa Francesc, “Ell sempre pot, amb la seva novetat, renovar la 

nostra vida i la nostra comunitat i, encara que travessi èpoques fosques i debilitats eclesials, la 

proposta cristiana mai no envelleix. Jesucrist també pot trencar els esquemes avorrits en els quals 

pretenem tancar-lo i ens sorprèn amb la seva constant creativitat divina” (EG, 11).  

 

La riquesa i bellesa del misteri de Crist és immensa. A “Evangelii Gaudium” es parla de “recuperar la 

frescor original de l’Evangeli”, trobant “nous camins” i “mètodes creatius”, Jesús no pot ser empresonat 

en els nostres “esquemes avorrits”. Oferim una paraula de vida, una llum per a les persones, un goig 

immens per a qui acull la fe.     (De la conferència “Creure en Jesucrist en una societat plural”) 
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UNITAT PASTORAL 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL   

Matrimoni     Preparen el seu matrimoni per l’Església, 

JAVIER GALDÓN HINOJOSA amb TANIA VIZCAINO 

ARAGONÉS, ambdós de Súria.   

Acompanyem-los amb la nostra estima i pregària en el 

compromís que desitgen contreure!  

Defunció    El dia 9 d’agost ens deixà per a anar a la Casa 

del Pare, MARIA VICTÒRIA RIERADEVALL CORNELLÀ, 

vídua de Josep Macià Gras, veïna de Súria.  

Recordem i agraïm la seva vida entre nosaltres mentre 

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

FESTA AL BARRI DE SANTA MARIA El dia de 

l’Assumpció de la Mare de Déu hi hagué la Missa a la 

plaça de la Mare de Déu del Barri de Santa Maria. No 

deixeu de visitar l’obra que allí s’hi ha fet i la bonica 

imatge que allí s’hi troba. És de molt fàcil accés per a 

encomanar-nos a la Mare a 

tota hora!   

FESTA MAJOR DE SANT 

SALVADOR DE TORROELLA    Diumenge vinent, dia 28 

d’agost, Missa a les 10 del matí. Dilluns, dia 29, a 2/4 de 10 del 

matí, processó al Padró de la Mare de Déu, vot de poble i 

missa en record de tots els difunts. Bona Festa !  

FESTA MAJOR DEL 

BARRI DEL FUSTERET  
Diumenge vinent, dia 28 

d’agost, a la Missa de les 12 pregarem per totes les 

necessitats dels veïns del Barri del Fusteret i en 

record de tots els seus difunts. Bona Festa!  
 

 

MOLT BONES VACANCES A TOTS ELS QUI EN PODEU GAUDIR.   

SALUT PER A TOTS ! 
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BISBAT  

TROBADA DE L’HOSPITALITAT  

DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES AL SANTUARI DE LA NOU  

 

El Diumenge , dia 17 de 

juliol, tingué de nou lloc la 

trobada de l’Hospitalitat de 

la Mare de Déu de Lourdes 

al Santuari de La Nou de 

Berguedà; després de dos 

anys de no poder-se 

celebrar degut a la 

pandèmia per la Covid-19.   

S’hi varen aplegar unes 70 

persones acompanyades 

pel Bisbe Francesc i alguns 

amics de l’Hospitalitat de la 

Mare de Déu de Lourdes 

del Bisbat de Vic amb qui es pelegrina conjuntament des de fa anys al Santuari de la 

Mare a França.  

La trobada consistí en la celebració de l’Eucaristia, presidida pel nostre Senyor Bisbe 

acompanyat del mossèn del Santuari, Mn. Josep M. Vila. Una Missa ben participada 

amb cants, ofrenes de flors a la Mare de Déu, i pregàries en comunió amb tots els 

malalts i les seves famílies, el personal de servei i voluntaris, i en el record de tots 

aquells qui ens han deixat últimament, molts d’ells a causa de la pandèmia.  

Tot seguit, al Centre social del poble, hi hagué un dinar de germanor. On es 

compartiren tants records de pelegrinatges, especialment de l’últim celebrat el passat 

juny després de dos anys d’interrupció per la pandèmia, i de convivència en record 

d’aquells qui ens han deixat i de tants que feia molt temps que no es trobaven.  

 

A la tarda, al Santuari hi hagué el res del Sant Rosari, dirigit pel consiliari de 

l’Hospitalitat, Mn. Joan Casals, pregant especialment pels més febles i malalts.  

 

La trobada es clogué amb una gran rotllana a la plaça del Santuari amb el cant de 

l’hora dels adéus fins al proper encontre.   
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El contingut de la proposta cristiana 
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

Pel que fa al contingut de la proposta cristiana assenyalo tres coses que em 

semblen particularment importants. 

 

El primer és recuperar la persona de Jesús com a nucli de la fe. A “Evangelii 

Gaudium” el papa Francesc ens ha recordat la importància del “primer anunci”, 

és a dir, de la proclamació del kerigma el nucli del qual és la persona de Jesucrist (EG 164). Cal repetir 

moltes vegades: “Jesucrist t’estima, va donar la seva vida per salvar-te, i ara és viu al teu costat cada 

dia, per il·luminar-te, per enfortir-te, per alliberar-te”. L’objectiu del nostre anunci és conduir a la 

trobada amb Crist. La fe cristiana no és un conjunt indiscriminat d’afirmacions dogmàtiques ni un 

sistema de normes morals o unes directrius per al culte a Déu. La fe cristiana és relació amb una 

persona que viu, adhesió a la seva persona i decisió lliure de seguir-lo. Per això, la finalitat de les 

nostres catequesis, homilies, testimonis, de totes les nostres paraules i accions ha de ser sempre 

conduir a la trobada personal amb Jesucrist, perquè les persones experimentin el seu amor i es 

decideixin a seguir-lo i viure seguint el seu estil de vida. 

 

En segon lloc, hem d’anar al cor de l’Evangeli, evitant que s’identifiqui el missatge cristià amb elements 

que resulten secundaris. Això requereix l’esforç de tornar a l’origen, a allò nuclear de la fe cristiana. 

Cal tornar a comprendre allò perifèric a partir del que és central, retornar al centre i comprendre des 

de la fe única els múltiples articles que l’expliciten. El Concili ens va recordar que hi ha una jerarquia 

de veritats, segons la seva diversa relació amb el misteri de Crist (cf. UR 11). Per tal de destacar allò 

original i propi del cristianisme, enmig d’una societat plural, és fonamental concentrar-se en allò 

essencial, en allò que veritablement importa i que converteix en comprensible tota la resta. Si no, 

correm el perill de convertir el cristianisme en un conjunt de dogmes irracionals i en unes normes 

ètiques inconsistents. 

 

Crec que també és fonamental presentar el cristianisme com a gràcia. Fàcilment transmetem una 

visió deformada del cristianisme, presentant la vida cristiana com a conjunt d’obligacions i normes. El 

convertim, de vegades sense voler-ho, en una religió més, amb els seus ritus, les seves doctrines i 

normes. Amb això enfosquim el que és absolutament original del cristianisme: que el cristianisme és, 

sobretot, una gràcia; és la sorpresa d’un Déu que s’ha posat del costat de la criatura. El papa Francesc 

ha recordat que “el principi de la primacia de la gràcia ha de ser un far que il·lumini permanentment 

les nostres reflexions sobre l´evangelització” (EG 112). El primer per a la fe és el do i no pas 

l’exigència. El primer és que ell ens va estimar, abans que nosaltres l’estiméssim. No ens podem 

precipitar demanant a algú que estimi Déu si no l’hem ajudat a descobrir que és Déu qui l’estima 

primer. “La predicació moral cristiana no és una ètica estoica, és més que una ascesi, no és una mera 

filosofia pràctica ni un catàleg de pecats i errors”. Per això és important presentar la vida moral com a 

resposta a l’amor previ i gratuït de Déu. “Si aquesta invitació no brilla amb força i atractiu, l’edifici 

moral de l’Església corre el risc de convertir-se en un castell de cartes, i allà hi ha el nostre perill més 

gran” (EG 39). 

 

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


