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DIUMENGE IV DE QUARESMA 

 

El pare el veié i es commogué, 
corregué a tirar-se-li al coll  

i el besà 
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Aquells qui viuen en Crist són una creació nova;  

tot el que era antic ha passat,  

ha començat un món nou.  

 

 

Necessitem enfortir la consciència que som una sola família 

humana. No hi ha fronteres ni barreres polítiques o socials 

que ens permetin aïllar-nos, i per això mateix tampoc no hi ha 

espai per a la globalització de la indiferència. Aquestes 

situacions provoquen el gemec de la mare terra que s’uneix al 

gemec dels abandonats del món, amb un clamor que ens 

reclama un altre rumb (Papa Francesc)  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  
 

La paràbola del fill pròdig o altrament dita la 

paràbola del Pare que perdona sempre, en 

aquest quart Diumenge de Quaresma, ens 

presenta la síntesi de la història de salvació que 

Déu ens ofereix així com la història de cada 

creient.  

La misericòrdia de Déu presenta dues parts ben 

diferenciades; la primera, la del fill petit qui 

exigeix la part de l’herència que li correspon, marxa de casa portant una vida dissoluta i quan és 

conscient de la seva soledat i misèria retorna a casa demanant perdó. La segona part la 

constitueix l’actitud del fill gran i germà gran, qui acaba queixant-se d’ambdós. El pare és qui 

complementa i resitua l’actitud dels dos.  

L’actitud del fill petit mostra la història de fugida i retorn de tota persona. Expressa el 

distanciament de cada ú per a ser ell mateix,   adonant-se però que necessita dels altres i 

retornant a la societat. Del qui es distancia de Déu perquè es sent autosuficient però retorna a 

Ell per la reconciliació perquè es sent minvat i pobre. Mentrestant el pare tan bon punt el veu en 

la distància perquè no l’oblida en cap moment surt corrent a abraçar-lo i l’acull reconeixent-lo 

propi, posant-li l’anell i el calçat;  fins i tot organitzant una festa, signe d’eucaristia, perquè aquell 

fill que era mort ara viu.  

El fill gran, fidel a casa i complidor,quan sent la festa pel seu germà s’irrita. Quina llàstima que 

sigui tan pur però tan insensible a la vegada! Com diu sant Pau en la segona lectura cal ser una 

creació nova no per la justícia pròpia sinó per la justícia de Déu. Sense amor no sóc res!  

En l’abraçada del Pare es dignifiquen i renoven el fill petit i el gran. Així és Déu. No qui retreu ni 

priva de llibertat ningú sinó qui consola, acull i estima perquè cada ú pugui arribar a ser allò 

plenament que està cridat a ser! Et deixes abraçar per Ell? Bon Diumenge i bon camí cap a 

Pasqua!  
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

QUART DIUMENGE DE QUARESMA   

 

 

 

DISSABTE, DIA 26 de març de 2022  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 27 de març de 2022  

10 matí – Palà de Torroella   

12  migdia – Súria 

 

 

CINQUÈ DIUMENGE DE QUARESMA   

 

 

 

DISSABTE, DIA 2 d’abril de 2022  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 3 d’abril de 2022  

10 matí – Castelladral    

12  migdia – Súria 

 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

 

Dissabte, dia 26, Súria, 8 vespre: Josep Esquius Borràs (1 aniv). Ramon Reguant Masana (9 

aniv).  

Diumenge, dia 27, Súria, 12 migdia: Fernando Álvarez Reguant. 

 

Diumenge, dia 3, Súria, 12 migdia:  Sabina Porti Clusella (14 aniv), Jaume Cots Vila. Andrés 

Plasencia Ramirez i Rosario Burgos Arias. Josep Torrades Calvet. Pere Fàbrega Rubió (5 

aniv). Esposos Gal i Montserrat. Esposos Enric i Antònia. Ignasi Ribera Rosell (10 aniv). 

Esposos José Cabrera Linares (27 aniv) i Francisca Molina Quintana. Juanita Cabrera 

Molina.   
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VISIÓ PASTORAL 

HOMILIA A LA MISSA D'INAUGURACIÓ DEL MINISTERI EPISCOPAL - 2 

Catedral de Solsona, 12 de març de 2022 

Necessito de vosaltres per fer la missió.  

Per dur a terme aquesta missió necessito l’ajuda de tots vosaltres. Compto amb els sacerdots per a 

treballar junts formant un sol presbiteri. També compto amb els diaques permanents, que serveixen 

aquesta Església des de la seva vocació particular. M'alegra comptar amb un bon nombre de 

seminaristes que es preparen per a ser pastors d'aquesta Església. També els consagrats, en la diversitat 

de dons i carismes, aporten una gran riquesa a la nostra Església i tants laics que, ja sigui amb un treball 

tècnic, apostòlic o amb el seu servei voluntari, sumen molt a aquesta Església diocesana. Avui 

especialment cal la implicació dels laics, de les famílies, els joves i de cada cristià. Amb la vostra vida i 

testimoniatge feu present l'Església al mig del món. Sense vosaltres no serà possible l'evangelització. De 

mica en mica ens anirem coneixent personalment. La meva primera tasca a Solsona serà aprendre els 

vostres noms, escoltar les vostres inquietuds i projectes i aprendre a treballar junts al servei del Regne 

de Déu. Compto amb tots vosaltres per portar la llum de l'Evangeli als homes i les dones d'aquesta terra. 

Tots els braços són necessaris per encomanar la joia i la pau que ens atorga la nostra fe en Jesucrist i 

l'experiència del seu amor i la seva gràcia. 

Créixer en comunió 

Perquè la missió sigui forta, ha de créixer la comunió entre nosaltres. Tots formem un sol cos i tenim un 

sol Senyor. Sant Pau es meravellava de la diversitat de dons, carismes i funcions que l'Esperit havia 

sembrat a l'Església. També avui l'Esperit continua suscitant vocacions diverses per viure i treballar a 

l'Església. També avui podem repetir: “Hi ha diversitat de ministeris, però un mateix Senyor”. Cadascú 

des de la seva pròpia vocació i missió pot contribuir al creixement del cos de Crist que és l'Església. 

Hem d'aprendre a caminar units, uns al costat dels altres, de manera sinodal. Per això és important 

augmentar la participació de tots els cristians a la vida de l'Església i potenciar tots els instruments que 

serveixin a la comunió. La fase diocesana del Sínode dels bisbes ens hi podrà ajudar. A partir d'avui jo 

també m'incorporo a fer el camí juntament amb vosaltres. 

No podem oblidar que, si volem créixer en comunió, haurem de posar al centre l'Eucaristia. És el misteri 

de l'Eucaristia el que fa la comunió de nosaltres amb Crist i dels uns amb els altres. Ella és font de la que 

brolla la vida de l'Església, que la impulsa a l'anunci i a la caritat. L´Eucaristia celebrada i també 

l´Eucaristia adorada. És significatiu que el Papa, en parlar del Sínode, ens demani créixer en esperit 

d'adoració (cf. 9 i 10-10-2021). “Adorar, donar espai a l'adoració, allò que l'Esperit vol dir a l'Església” (10-

10-2021)  No tindre por de la reforma. 
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UNITAT PASTORAL 

 

TEMPS DE QUARESMA  Davant l’amarga 

desil·lusió per tants somnis trencats, tenim la 

temptació de tancar-nos en el propi egoisme i 

refugiar-nos en la indiferència.  No obstant això, 

Déu dóna noves forces als cansats. La Quaresma 

ens crida a posar la nostra fe i la nostra 

esperança en el Senyor.  Només amb els ulls 

fixos en Crist ressuscitat, no ens cansem de fer el 

bé.   

DEMOGRAFIA PARROQUIAL El dia 23 de març ens deixà MARIA COMELLAS SERRA, 

vídua de Josep Palà Ragués, veïna de Valls de Torroella.  

Descansi en la pau de Déu mentre trametem als seus familiars i amics el més sentit 

condol!  

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

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

DIMARTS, DIA 29 - ALPHA     Reunió de l’equip després de la Missa de les 7.  
 

DIMECRES, DIA 30 – MISSA       Serà a les 10 del matí, no a les 7 de la tarda.  

DIJOUS, DIA 31 – LITURGIA      Reunió de l’equip a 2/4 de 4 de la tarda.  
 

DIVENDRES, DIA 1-  MISSA A L’ERMITA DE SANT SALVADOR  A les 4 tarda.  

   EQUIP DE GESTIÓ PARROQUIAL   Reunió després del Via Crucis.  

 

SOLIDARIS AMB UCRAINA  
 

VIA CRUCIS amb comunió amb els 

germans d’Ucraïna. DIVENDRES, DIA 1 

d’abril a les 7 de la tarda, a l’església 

parroquial de Súria.  

 

COL·LECTA  DIUMENGE DIA 3 D’ABRIL: 

Els diners que es recullin en la col·lecta del dissabte, dia 2, i del diumenge, dia 3, es 

destinaran a les necessitats dels refugiats d’Ucraïna. 
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BISBAT 

Campanya econòmica pel “Dia del Seminari” 

Al celebrar la festa de sant Josep, 

també té lloc el diumenge dedicat 

al “Dia del Seminari”. El lema de la 

jornada d’enguany s’inspira en la 

crida sinodal que el Sant Pare ha 

adreçat a tota l’Església: 

“sacerdots al servei d’una Església 

en camí”. En efecte, si el Sínode 

ens demana caminar junts com Església -pels canals de la comunió, la participació i la missió-, 

aleshores el treball del Seminari serà el d’acompanyar el discerniment dels qui es plantegen la 

vocació sacerdotal en vistes a esdevenir pastors que serveixin una Església en camí. D’aquesta 

manera, es veu clar com el servei del prevere i el caminar de l’Església es necessiten i 

s’alimenten mútuament. 

Perquè això sigui possible, perquè el Seminari desenvolupi la seva tasca, necessita el suport de 

tota la comunitat eclesial: suport orant i suport material. Són diverses les iniciatives, puntuals o 

permanents de pregària per les vocacions particulars en l’Església (al sacerdoci, a la vida 

consagrada, religiosa, missionera…). I convé que aquestes iniciatives es mantinguin i creixin. Al 

mateix temps, també hi ha diversitat d’iniciatives que busquen respondre al sosteniment 

econòmic del Seminari. Entre elles, la principal és aquesta: el “Dia del Seminari”, pels vols del 19 

de març. Per fer-vos participants de la situació del nostre Seminari, adjuntem aquí els comptes 

del curs anterior (2020-2021), subratllant que, d’una banda, l’exercici ordinari ha estat positiu 

(amb un superàvit d’uns 2.600€) però que, d’altra banda, gràcies a algunes col·laboracions 

imprevistes (bàsicament, per una deixa, per donatius particulars i, també, per una col·lecta 

provinent del desembre del 2020), aquest balanç ha estat encara molt millor. Ens n’alegrem i ho 

agraïm! 

Al mateix temps, us fem saber que, gràcies a Déu, aquest curs 2021-2022 el Seminari de Solsona 

compta amb 7 seminaristes: 6 en etapa de Seminari Major i 1 en etapa de Seminari Menor. 

Aquests estudiants col·laboren, de diferents maneres (amb serveis a la casa seminari de 

Solsona, amb aportacions pròpies o familiars…), a les despeses de la seva formació. Tanmateix, 

fa falta suport extern per al manteniment del conjunt. Els donatius puntuals, la campanya 

econòmica del “Dia del Seminari”, les subscripcions periòdiques d’alguns col·laboradors, són 

aportacions molt valuoses per a la bona marxa d’aquesta realitat de la nostra Església 

diocesana.   Des del Seminari, agraïm de cor l’esforç de tots -fidels i preveres, famílies i 

consagrats, parròquies i diòcesi-, continuem confiant-nos a la vostra pregària i us assegurem la 

nostra per tots vosaltres.    Informa: Seminari de Solsona 
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Tots implicats a l’evangelització   
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

 

Estimats diocesans, 

L’evangelització és responsabilitat de tot cristià. Ja ha quedat 

enrere el temps en què es pensava que predicar l'Evangeli només 

era cosa dels bisbes o els sacerdots. Cada cristià, pel fet de ser-

ho, ha de ser transmissor de la fe. L'arrel de l'enviament es troba 

al nostre baptisme. El dia que rebem les aigües del baptisme 

comencem a ser deixebles de Jesús. Però tot deixeble esdevé 

immediatament testimoni del que ha vist i sentit, d'allò que ha experimentat. És impossible haver 

trobat la llum i no voler-la compartir amb els altres; qui té el seu cor ple de joia, la contagia als 

altres; no es pot ser seguidor de Jesús i no explicar què s'ha experimentat. El papa Francesc diu 

sovint que tot deixeble és missioner: “en virtut del Baptisme rebut, cada membre del Poble de 

Déu ha esdevingut deixeble missioner” (EG 120). 

Ser missioner no depèn de la funció que es té a l'Església, ni de la formació que pugui tenir una 

persona, ni del seu estat de vida. Cada batejat és enviat; en cadascú actua la força de l'Esperit, que 

impulsa a evangelitzar. Per això, no es pot ser deixeble de Jesús sense ser alhora missioner. 

M'agradaria que cada cristià de Solsona se sentís veritablement implicat i compromès en la tasca 

d'anunciar Jesucrist i que junts com a Església ens posem al servei d'aquesta missió apassionant 

que hem rebut del Senyor. 

 

Per això hem de créixer com a evangelitzadors. Creixerem, en primer lloc, en la mesura que 

visquem una experiència profunda de tracte amb Jesucrist i de relació personal amb Ell a través de 

l'escolta de la seva paraula, la pregària, la recepció dels sagraments i la pràctica de les virtuts, 

especialment la caritat. És important també tenir cura de la formació dels cristians, la qual ha de 

ser integral, és a dir, ha d'abastar tots els aspectes de la vida cristiana. En tercer lloc, crec que és 

fonamental viure el sentit de pertinença a l'Església, perquè no es por ser testimoni de Jesucrist de 

manera aïllada i independent, sinó unit a altres cristians, sent pedra viva de l'edifici espiritual que 

és l'Església (cf. 1 P 2, 5). Perquè tots ens sentim membres actius de l'Església serà important 

fomentar la participació de tothom a la vida i missió de l'Església, que no pot quedar en mans 

d'una elit clerical. A això ens està impulsant el Sínode dels bisbes, que estem celebrant a la seva 

fase diocesana. Com a Església ens hem de preguntar també com podem oferir un testimoniatge 

més clar de l'Evangeli. 

En qualsevol cas, la missió evangelitzadora no es pot postergar. Les imperfeccions i les 

deficiències que trobem no poden ser una excusa.  


