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DIUMENGE SEGON DE PASQUA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Feliços els qui creuran  
sense haver vist  
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No tinguis por. Jo soc el primer i el 

darrer. Soc el qui viu: Jo, que era 

mort, ara visc per sempre més i tinc 

les claus de la mort i del seu reialme.   
 

La vida eterna és l’amor sense mesura 

i gratuit del Pare que Jesús ha ofert des 

de la Creu, donant la seva vida per a la 

nostra salvació. Aquest Amor sota l’acció de l’Esperit Sant irradia una 

llum damunt la terra i de cada persona que l’acull, promovent els fruits 

de la caritat i de la misericòrdia (Papa Francesc) 

 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

 Diumenge, dia 24 d’abril: Diumenge II de Pasqua. Sant Pere Ermengol. 

 Dilluns, dia 25 d’abril: Sant Marc.  

 Dimarts, dia 26 d’abril: Sant Isidor.  

 Dimecres, dia 27 d’abril: Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya.  

 Dijous, dia 28 d’abril: Sant Pere Chanel. Sant Prudenci. Sant Lluís Maria Grignion de Montfort 

 Divendres, dia 29 d’abril: Santa Caterina de Siena.  

 Dissabte, dia 30 d’abril: Sant Pius V.  

 Diumenge, dia 1 de maig: Diumenge III de Pasqua. Sant Josep Obrer. 
 

 

Sant Marc   Autor del segon Evangeli que porta el seu nom. 

Comunament, es considerat l’Evangeli més antic i, per això, el més 

proper al Jesús de la història. Aquest evangelista no forma part 

dels Dotze; però, alguns creuen que era el jove que fugí nu a 

l’escena de Getsemaní. El seu nom exacte era Joan Marc i residia a 

Jerusalem amb la seva mare Maria (Fets 12,12). Convertit a la fe, 

va col·laborar en les missions apostòliques: primer amb Pau i 

després amb Bernabé. Finalment, va ser a Roma durant el 

captiveri i el martiri de Pere i de Pau. Es conegut com l’escriba o 

intèrpret de Pere, qui l’anomena el meu fill (1 Pe 5,13). Després 

del martiri dels apòstols va marxar cap Egipte on, segons la 

tradició, va fundar l’església d’Alexandria. També allà va patir el 

martiri.  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  
 

Celebrem avui el segon Diumenge de 

Pasqua, també anomenat de la “Divina 

Misericòrdia” per voluntat del Papa sant 

Joan Pau II.   La Misericòrdia de Déu ens 

expressa la santedat, la veritat i la caritat 

de Déu. La Misericòrdia de Déu ens 

sosté, ens guia, ens guarda. La 

Misericòrdia és el nou vestit blanc que 

Déu ens regala en el baptisme perquè 

proclamem al món la bondat de Déu.  

 
 

L’evangeli d’avui ens mostra la misericòrdia que Jesús té amb l’apòstol Tomàs. Aquest 

deixeble no fiant-se del que li diuen els altres apòstols, “Hem vist el Senyor!”, ni en té 

suficient amb la promesa que Jesús els havia fet anunciant que el tercer dia 

ressuscitaria, necessita veure el Senyor, necessita veure a les mans la marca dels claus i 

posar la mà dintre la ferida del costat. Sinó no ho creu! 
 

 

¿Quina és la reacció de Jesús davant de l’incrèdul Tomàs?  Jesús dóna una setmana de 

temps a Tomàs. És pacient amb ell. No li tanca la porta. Al contrari, li deixa temps 

perquè pugui prendre consciència de la seva situació, arribant a professar davant de la 

seva limitació, “Senyor meu i Déu meu”. Gràcies a l’espera de Jesús l’apòstol es deixa 

abraçar per la misericòrdia de Déu. Esdevé un home nou, passa d’incrèdul i creient. 

Feliços així els qui es deixaran entusiasmar per la Paraula del Mestre i Senyor. Els qui 

creuran sense haver vist. Es a dir, nosaltres qui ens deixem seduir per l’anunci de 

l’Evangeli i orientem la nostra vida d’acord a la voluntat del seu Creador.  

 

Aquest és l’estil de Déu. No és impacient com nosaltres quan tot ho volem ara i aquí. 

Déu és pacient perquè estima, perquè respecta la nostra llibertat, ens fa confiança, ens 

promou perquè descobrim el que realment és important, tot i demanant perdó i 

corregint totes les vegades que errem el camí. Aquesta és la nostra esperança!  

 

Déu sempre ens espera, no es cansa mai d’esperar-nos. En la mesura que ens deixem 

abraçar per la Misericòrdia de Déu descobrim les infinites possibilitats de fer el bé, 

esdevenint els seus deixebles, acollint i celebrant el seu Amor. Ens convertim en homes 

i dones nous capaços d’estimar, de perdonar, d’optar pel progrés de tots. 
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

DIUMENGE SEGON  DE PASQUA  

 

DISSABTE, DIA 23 d’abril de 2022 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 24 d’abril de 2022  

10 matí – Palà de Torroella  

12 migdia – Súria  

 

DIUMENGE TERCER DE PASQUA   

DISSABTE, DIA 30 d’abril de 2022  

8 vespre – Súria  

 

 

DIUMENGE, DIA 1 de maig de 2022  

11 matí – Valls de Torroella   

2/4 d’1 migdia – Salipota 

 

 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

Diumenge, dia 24, Súria, 12 migdia: Mateu Rieradevall. Esposos Domingo Pena 

Vilaplana i Elvira Fíguls Feliu. Francisco Pardillo Ledesma.  

Dimecres, dia 27, Súria, 7 vespre: Josep Rieradevall Pla. 

Diumenge, dia 1, Salipota, 2/4 d’1 migdia: Jaume Cots Vila i Sabina Porti Clusella. Ramon 

Porti i Maria Clusella. Esposos Josep Manau i Francisca Roig. Fernando Alvarez Reguant.  
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UNITAT PASTORAL 

ÉS PASQUA    “Us deixo la pau, us dono la meva pau”. La pau 

que Jesús ens dóna a la Pasqua no és la pau que segueix les 

estratègies del món, que creu aconseguir-la mitjançant la força, 

amb les conquestes i amb diverses formes d’imposició. Aquesta 

pau, en realitat, és només un interval entre guerres: ho sabem 

prou bé. La pau del Senyor segueix el camí de la mansuetud i 

de la creu: és fer-se càrrec dels altres. Crist, de fet, ha pres 

sobre seu el nostre mal, el nostre pecat i la nostra mort. Així 

ens ha alliberat. La seva pau no és el resultat d’un compromís, 

sinó que neix del do de sí mateix. La seva pau edifica la història.   

MARE DE DÉU DE MONTSERRAT  Dimecres, dia 27, Eucaristia a les 7 de la tarda, 

pregant en comunió amb totes les qui celebren la seva festa. Diumenge, dia 1 de maig, 

a les 11 del matí, a la Catedral de Solsona, commemoració dels 50 anys de 

l’entronització de la Mare de Déu en el seu Santuari.  

JUNTA DE CÀRITAS  Dimecres, dia 27 d’abril, a les 10 del matí.  

CÈL·LULA PARROQUIAL  Reunió dimecres, dia 27 d’abril,  després de la Missa de les 7.  

EXPOSICIÓ SANTÍSSIM I ROSARI  Dijous, dia 28 d’abril, a ¾ de 6 de la tarda.  

COMIAT GERMANES FILLES DE LA CARITAT  Dissabte, dia 30 

d’abril, 2/4 de 11 matí, a la Residència Bell Repòs, Eucaristia i 

acció de gràcies a les Germanes Filles de la Caritat pel seu 

bon servei d’entrega i generositat als nostres avis i les seves 

famílies durant més de 30 anys.  Acompanyem-les!   

FESTA MAJOR DE SALIPOTA  El proper Diumenge, dia 1, la 

Missa serà a 2/4 de 1 del migdia a Salipota en la seva festa, 

no a les 12 a la parròquia. Bona Festa!  

FESTA DELS PUBILLS A VALLS DE TORROELLA  Diumenge 

vinent, dia 1, a les 11 del matí, Missa a Valls en el 50 anys de la festa dels Pubills. Bona 

Festa!  

VIDA CREIXENT  Qui desitgi participar a la trobada de Vida Creixent a Montserrat el 

proper dia 5 de maig, comunicar-ho a la parròquia o a la Joaquima Cols.  
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VISIÓ PASTORAL 

TREBALL DEL SINODE A LA NOSTRA UNITAT PASTORAL  
 

Des de finals del 2021 fins al dia d’avui 

hem estat convocats pel Papa Francesc 

en la primera etapa del Sínode  Per a 

una Església sinodal: comunió, 

participació, missió.  

 

 

Aquest període ha estat un temps de 

treball parroquial diocesà des de cada 

una de les parròquies que formem les 

12 unitats pastorals parroquials 

diocesanes.  
 

 
 

 

A la nostra Unitat l’han treballat un total de 54 persones, 39 dones i 15 homes. 

Organitzats en els grups: Equip de Gestió Parroquial, Acolliment, Alpha, Càritas,  

Catequistes, Cèl·lula parroquial, Dominiques de l'Anunciata, Economia, Famílies i infants 

de catequesi, Joves, Litúrgia, Pastoral de la Salut, Vida Creixent i 12xDéu.  

 

 

Així mateix ho hem treballat 

comunitàriament al llarg de tot el 

temps quaresmal fins a la Pasqua. 

Avui, presentem a Solsona, 

juntament amb totes les 

parròquies, els diferents resums 

elaborats en cada una de les 

sessions de treball sinodal. On es 

farà un recull per a ser presentat a 

partir del dia 15 de maig a la 

Conferència Episcopal Espanyola i des d’allí a la Comissió General del Sínode al Vaticà. 

Després de ser declarat en la trobada presinodal diocesana que ens convoca el bisbe 

Francesc, el proper dia 7 de maig a la Sala Polivalent de Solsona.  

Donem gràcies a tots els qui ho heu fet possible mentre continuem aplicant i 

compartint el que hem anat descobrint al llarg del nostre treball i a l’espera de les 

directrius que cregui convenients per a tots el Papa Francesc.  
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BISBAT 

 

 

Assemblea presinodal Diocesana, a Solsona 
 

El dissabte dia 7 de maig tindrà 

lloc l’Assemblea Presinodal 

Diocesana, amb el bisbe 

Francesc Conesa i tot l’equip 

diocesà per a la preparació 

diocesana del Sínode de Bisbes. 

 

L’horari serà de 10h a 13h i el 

lloc de la trobada serà la Sala 

Polivalent de la ciutat de 

Solsona. 

 

Aquesta assemblea està oberta 

a tots els fidels diocesans de 

totes les parròquies, però 

especialment hi són convidats 

els qui han participat en els 

grups sinodals, concretament 

uns vuitanta grups i més de 

nou-centes persones! 

 

Durant l’assemblea es presentarà als assistents el document de síntesi final 

diocesana que haurà està elaborat prèviament pels coordinadors sinodals 

de les parròquies. Tot i això, el mateix dia 7 de maig s’hi podran fer 

aportacions de la manera que ja s’explicarà oportunament. 

 

El bisbe Francesc en una carta adreçada als preveres diu: “N’estic segur que 

aquesta trobada diocesana ens enriquirà a tots i, a més, ajudarà a fer visible 

la nostra Església de Solsona i la feina que s'ha fet”. 
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La missió dels laics   
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

 

Estimats germans, 
 

Durant molt de temps es va considerar els laics només com a 

“col·laboradors” dels sacerdots, però aquesta visió no és correcta, perquè  

laics són veritables “corresponsables” de la vida i missió de l'Església. Estan cridats a edificar 

l’Església i a participar activament a la seva missió evangelitzadora. Tots els membres de 

l’Església són responsables de la seva vida i de l’anunci de l’Evangeli, cadascun segons els 

dons, gràcies, ministeris i funcions que l’Esperit ha suscitat a l’Església. 

 

El laic és corresponsable, en primer lloc, en els treballs dins la comunió eclesial. Hem de 

reconèixer que són molts els laics que participen en les diverses activitats de la comunitat 

cristiana, tant les que fan referència a l'anunci (catequesi, classes de religió, món de 

l'ensenyament) com allò relacionat amb la celebració (grups de lectors, grups de litúrgia, 

cantaires, monitors, ministres de la comunió) i la diaconia de la caritat (Càritas, malalts, 

denúncia de les injustícies, refugiats, etc.). Altres participen en la vida de l'Església a través 

dels moviments, associacions, confraries, etc.  

 

Una tasca molt important és la participació dels laics als organismes que faciliten la comunió, 

com són els consells parroquials, les comissions de treball i també els organismes diocesans. 

En tots aquests espais, els laics poden aportar les seves preocupacions i experiències, com a 

deixebles que viuen la seva fe al mig del món. Ells tenen la bonica tasca de posar el món al cor 

de l’Església, de portar a les seves parròquies, a la seva Església, les preocupacions i els afanys 

dels homes i les dones que habiten les nostres ciutats. 

 

Ara bé, el camp principal d’acció del laic és el món. Un element distintiu, que és propi i 

peculiar dels laics és la “secularitat”, és a dir, el fet que la seva vocació i missió es desenvolupa 

al món. Tota l’Església té una “dimensió secular” en el sentit que viu al bell mig de la societat i 

no és aliena als goigs i esperances dels homes. Però aquesta inserció de l’Església es fa, 

concreta i segura, sobretot, per la vida i l'acció dels laics. Ells són membres de l’Església i 

també de la societat civil i tenen com a vocació pròpia “buscar el regne de Déu tractant i 

ordenant les realitats temporals segons Déu” (LG 31) . 

 

De vegades, davant la dificultat d'estar presents enmig de societats molt secularitzades, en 

alguns laics es percep una tendència a recloure's a l'interior dels temples i desenvolupar 

només tasques dins de l’Església. Els sacerdots en tenen part de culpa, perquè necessiten 

col·laboradors immediats a la parròquia i dirigeixen els seus esforços sobretot a incorporar-

los a tasques internes de l’Església. A més, la disminució de sacerdots ha dut, de vegades, a 

que els laics es dediquin preferentment a  aquestes tasques. Però el veritable lloc de 

presència del laic, on no pot ser substituït per ningú, és el món civil. Ells fan l’Església present 

al cor del món. 


