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DIUMENGE XXVII DURANT L’ANY  

 
 

Doneu-nos més fe 
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L'Esperit que Déu ens ha donat no és de 

covardia, sinó de fermesa, d'amor i de seny. El 

tresor que t'ha estat confiat és valuós. Guarda'l 

amb la força de l'Esperit Sant que viu en 

nosaltres. 
 

Els regals de Déu són interactius i per a gaudir-ne 

cal posar molt en joc, cal arriscar-se. No és 

l’exigència d’un deure imposat sinó quelcom que 

t’estimula a créixer i a optar perquè aquest regal 

maduri i es converteixi en do per als altres (Papa Francesc).  
 

SANTORAL 
 

Diumenge, dia 2 d’octubre: Diumenge XXVII durant l’any.  

Dilluns, dia 3 d’octubre: Sant Francesc de Borja, prevere.  

Dimarts, dia 4 d’octubre: Sant Francesc d’Assís.  

Dimecres, dia 5 d’octubre: Tèmpores d’acció de gràcies i de petició.  

Dijous, dia 6 d’octubre: Sant Bru, prevere.  

Divendres, dia 7 d’octubre: Mare de Déu del Roser.  

Dissabte, dia 8 d’octubre: Santa Faustina Kowalska, verge.  

Diumenge, dia 9 d’octubre: Diumenge XXVIII durant l’any.  

 

Sant Francesc d’Assís   Nascut a Assís el 5 de juliol de 1182. Als 

vint-i-cinc anys va deixar la casa paterna i tots els seus 

avantatges i es va consagrar a Déu en una vida d’extrema 

pobresa. Va viure una intensa vida de pregària i d’apostolat amb 

els més pobres. D’ell va dir el canonge Carles Cardó: “L’Evangeli al 

peu de la lletra no és una exageració, testimonis són tots els 

sants i el testimoni més visible: sant Francesc”. En els seus 

nombrosos deixebles (franciscans, caputxins, conventuals) 

continua el carisma de pobresa i de joiosa simplicitat. Morí la nit 

entre el 3 i el 4 d’octubre de l’any 1226, al convent de la 

Porciúncula. Tenia 44 anys. La seva va ser una mort pasqual: va 

manar llegir la Passió del Senyor des del capítol 13 de sant Joan. 

Va pregar que li portessin un pa i el va repartir entre tots els 

presents en senyal de pau i amor fraternal dient: “Jo he fet tot el que era a les meves 

mans, que Crist us ensenyi a fer el que és a les vostres mans”. Va manar que li prestessin 

una túnica per morir en summa pobresa, el van estirar a terra i el van cobrir amb un vell 

hàbit. Esposat amb la santa Pobresa moria el pobrissó d’Assís. L’Estimat li havia regalat un 

cos semblant al seu, des de l’any 1224 havia rebut els signes o estigmes de la Passió. Va 

ser canonitzat per Gregori IX el 1228. 
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Comentari a la Paraula          UPP SURIA 
 

Avui, els apòstols demanen a Jesús, “doneu-nos més fe”. 

Mai ha estat fàcil creure. Veiem que aquesta súplica és 

constant des dels origens. En la vida de tota persona i 

de tota comunitat hi ha moments de crisi. La crisi de fe 

no és només religiosa, també humana. La increença es 

fa extensiva en tot programa social, polític, econòmic, ... 

Només cal fer una ullada a la nostra situació actual i els 

seus condicionants. Amb aquesta crisi apareix el 

desencant, l’escepticisme, la indiferència. Tant en els 

adults com en les noves generacions. Sovint en el cor 

de cada un floreix la indignació contra la injustícia, la 

mentira, com en el profeta Habacuc, sis segles abans de 

Jesucrist, “fins quan, Senyor, demanaré auxili i no 

m'escoltareu, cridaré: «Violència», i no em salvareu? Per 

què deixeu que vegi aquestes calamitats i contempli tantes penes?”; doneu-nos més fe!  
 

Jesús respon als seus deixebles no amb una fórmula màgica que augmenti directament 

la seva fe, sinó dient-los-hi: “Només que tinguéssiu una fe menuda com un gra de 

mostassa, si dèieu a aquesta morera: "Arrenca't de soca-rel i planta't al mar, us obeiria”. 

Els deixebles demanen més fe quan Jesús està demanant si fóssiu capaços de ... No 

quantitat sinó qualitat. La fe no es redueix a conèixer teòricament unes veritats 

revelades sobre Déu com s’estudia a classe de religió, és el trobament personal amb 

Déu per mitjà de la seva Paraula, Jesucrist. És una opció fonamental i radical per Déu, 

fiant-se totalment d’Ell. Un compromís capaç d’orientar a l’estil de Jesús tota la nostra 

vida: ment, cor i conducta, les relacions humanes, l’amor i el treball, la vida i la mort. De 

tal manera, que com diu el profeta, l'home d'esperit orgullós se sentirà insegur, mentre  

el just viurà perquè ha cregut. 
 

La fe no és tenir Déu al nostre servei assegurant-nos el seu favor per mitjà de ritus, 

promeses i pràctiques religioses; sinó posar-nos nosaltres a la seva disposició, fiant-nos 

d’Ell i acceptant la seva Paraula i voluntat. És força, treball, goig, que il·lumina el nostre 

caminar seguint l’estil de Jesús per a configurar-ho tot d’acord al seu Regne. És un 

esperit de fermesa, amor i seny que cal revifar constantment.  
 

Senyor, doneu-nos més fe, ni que sigui tan petita com un gra de mostassa, per a 

continuar creient, apostant i treballant en el tresor que ens ha estat confiat. Bon 

Diumenge!  
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

 

DIUMENGE XXVII DURANT L’ANY    

 

 

DISSABTE, DIA 1 d’octubre de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 2 d’octubre de 2022  
 

10 matí – Valls de Torroella   

11’30 matí  – Súria, Església del Roser  

DIUMENGE XXVII DURANT L’ANY    

 

 

DISSABTE, DIA 8 d’octubre de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 9 d’octubre de 2022  
 

10 matí – Palà de Torroella   

12 migdia  – Súria 

 

 

INTENCIONS DE MISSES  

 

 

Dissabte, dia 1 d’octubre, Súria, 8 vespre: Fernando Alvarez Reguant (6 aniv). Assumpta 

Montanyà Castellà.  
 

 

Diumenge, dia 2 d’octubre, Valls de Torroella, 10 matí: Josep Felip Vilanova.  
 

 

Diumenge, dia 2 d’octubre, Súria, Església del Roser, Poble Vell: Roser Reguant.Jaume 

Cotrs Vila i Sabina Porti Clusella. Andrés Plasencia Ramirez i Rosario Burgos Arias. 

Francisco Cots Carrió i Anna Vila Balaguer. Salvador Sardans Seriols (17 aniv). Enric 

Castellà Suades. Jordi Recasens (6 aniv).  
 

 

Dissabte, dia 8 d’octubre, Súria, 8 vespre: Josep Sellés i Roser Reguant.  
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VISIÓ PASTORAL  

 

 

CRÉIXER EN COMUNIÓ PER A LA MISSIÓ  

D’acord a la 

convocatòria del  

Papa Francesc pel 

Sínode 2021-2023, 

per a     una Església 

sinodal: comunió, 

participació i missió; 

després del treball fet 

pel total de 89 grups 

sinodals de la Diòcesi 

( 685 adults, 285 infants, 146 adolescents i joves), d’aquests 14 grups 

sinodals a la nostra Unitat pastoral amb un total de 54 participants; el 

Bisbe Francesc ha assenyalat per aquest nou curs, l’objectiu pastoral: 

Créixer en comunió per a la missió.  
 

La comunió neix en la mateixa essència de Déu: Pare, Fill i Esperit Sant; 

qui pacta una aliança de fidelitat, benedicció i progrés amb els homes i 

dones de tota la història. És amb nosaltres cada dia fins a la fi dels temps. 

Per a la nostra identitat cristiana és important cuidar la comunió amb Ell 

qui al mateix temps ens remet a l’altre i a la comunitat, perquè ningú en 

quedi exclòs. Des del diàleg amb el Senyor que comporta escolta i 

paraula, pregària íntima i confiada, ens adonem del que Ell espera i vol de 

cadascú i de tots. Ens demana caminar junts per a ser sal de la terra, llum 

del món i ferment d’Evangeli que transforma tot el mundà; fent-nos 

pedres vives del seu Poble. Tots som pedres vives, tots estem cridats a la 

nostra manera, en la diversitat de cada un, però en la comunió de servei, 

de disponibilitat, d’obertura, d’acció, de proximitat, de participació... Uns 

al costat dels altres, amb els altres i per als altres. Caminant junts en una 

mateixa direcció per a no excloure’ns ni excloure.  

No tenim una missió, som missió; com ens diu el Papa Francesc; i per 

això hem vingut a existir. Cal reconèixer-nos marcats a foc per a 

il·luminar, beneir, vivificar, aixecar, guarir, alliberar. Així apareixen els qui 

han decidit a fons ser amb els altres i per als altres, per a no deixar de 

ser Poble.  
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UNITAT PASTORAL 

AVUI, FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER   Ací dalt heu tret florida com la rosa 

d'un verger perfumant la nostra vida, Verge Santa del Roser. Cap a Vós Súria s'enfila i l'acull 
vostre mantell.: Beneïu la nostra Vila des del cim del Poble Vell. 
Gràcies a tots els qui ho feu possible. Bona Festa!  
 

 

CREIXEM AMB JESÚS  -  COMENÇA LA 

CATEQUESI Demà dilluns, dia 3, pels nens i nenes 

nascuts el 2013 i dimecres, dia 5, pels nascuts el 

2014, comença la Catequesi, a 2/4 de 6 de la 

tarda al Centre Sant Salvador. Entrada pel pati de 

la parròquia.  
ACOMPANYANTS DE PARES  Reunió, dimecres, 

dia 5, a ¾ de 6 de la tarda.  
 

GRUP LITURGIA  Reunió demà, dilluns, dia 3, després de la Missa de les 7.  

CÀRITAS  -  CÈL·LULA  USUARIS  Dimecres, dia 5, a les 10 del matí, al Centre Sant 

Salvador.  

GRUP CÈL.LULA – Reunió de responsables, dijous dia 6, a ¼ de 5 de la tarda.  

EQUIP ALPHA   Reunió de l’equip, dijous, dia 5, després de la missa de les 7 de la 

tarda.  

EQUIP JOVES  Reunió divendres, dia 7, després de la missa de 7.  

RESTAURACIÓ TERRATS ESGLÉSIA  S’està 

acabant d’arreglar els terrats de l’església parroquial 

de Súria per a treure les humitats de l’església. El seu 

cost és de 2.265,58 €. En la mesura que sigui 

possible, entre la col·laboració de la Diòcesi i dels 

fidels, s’anirà per restaurar la capella del Sagrat Cor. 

Gràcies a tots els qui ho feu possible!  

EQUIP DE GESTIÓ Reunió dimarts, dia 11, a partir 

de la Missa de les 7.   

RECESSOS D’EMMAÚS Per a dones, del 28 al 30 

d’octubre. Per a homes, del 11 al 13 de novembre. Una experiència que ben segur 

t’ajudarà. Al Seminari de Solsona. Per a més informació, a la Parròquia.  
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BISBAT  

TROBADA SACERDOTAL D’INICI DE CURS  

   

El dilluns, dia 26 de setembre, 

al Seminari de Solsona va tenir 

lloc la trobada sacerdotal 

d’inici de curs amb el Sr. Bisbe 

Francesc.  Hi  assistiren la 

major part de mossens del 

bisbat. 

El bisbe Francesc va presidir la 

trobada que va començar amb 

una pregària, tot seguit d’unes 

paraules d’encoratjament a 

tots els preveres davant del nou curs pastoral.   

Al llarg del matí es parlà de la importància de fer camí junts tots els membres de 

l’Església, com ens demana el Papa Francesc des  del Sínode que venim treballant: 

comunió, participació, missió. Necessitat de trobar-nos els mossens per tal de no 

caminar sols, des de trobades mensuals de pregària, formació, pastoral i convivència, 

per Unitats pastorals; exercicis espirituals, pelegrinatge sacerdotal, ... Així com 

d’escoltar els laics, des dels consells de pastoral i d’assumptes econòmics, òrgans de 

coresponsabilitat eclesial en les parròquies, de tal manera que els fidels es sentin 

integrats i protagonistes, incrementant la seva participació real en la missió de 

l’Església.  

D’acord a aquests objectius, s’assenyala com a objectiu pastoral del nou curs: Créixer 

en comunió per a la missió. Aprofundint i creixent en l’experiència de sinodalitat, de 

caminar junts, de comunió, per a ser una Església més missionera. S’entregà 

seguidament un calendari pastoral amb totes les dades més importants de cada àrea 

pastoral.  

S’acabà el treball del matí amb la votació dels membres qui formen pels propers anys 

el Consell de presbiteri, òrgan que representa a tot el presbiteri i ajuda al Bisbe en el 

bon govern de la Diòcesi.  Acabà la trobada  amb un dinar de germanor, el qual va 

comptar amb la presència dels seminaristes, ajudant a servir les taules.  
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Feu deixebles    
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

Estimats diocesans: 

 

A l'evangeli de Mateu llegim el mandat de Jesús, que diu: “Aneu, doncs, a 

tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare 

i del Fill i de l’Esperit Sant” (Mt 28, 19). L'objectiu de l'anunci de l'Evangeli 

és fer deixebles, és a dir, persones que coneixen Jesús, l'estimen i escullen seguir-lo de 

manera incondicional. Així va passar amb Simó Pere i els primers deixebles que van escoltar la 

crida de Jesús i “tornaren les barques a terra, ho deixaren tot i el van seguir” ( Lc 5, 11). Per ser 

deixebles cal no tenir por de deixar anar les xarxes, abandonar la barca i llançar-se a 

l'aventura de seguir les empremtes del Mestre. 
 

No obstant, em temo que moltes persones que han estat batejades i es diuen cristianes, no 

viuen com a veritables deixebles. Van a Missa, compleixen determinades normes de l'Església, 

però no han arribat a elegir per ells mateixos viure en el seguiment de Crist. Ja Joan Pau II 

parlava de cristians batejats que “encara no tenen adhesió explícita i personal a Jesucrist, sinó 

només la capacitat de creure posada en ells pel baptisme i la presència de l'Esperit Sant” 

(Catechesi Tradendae, 19). 
 

Forma part de la missió de l'Església proposar a tots emprendre un camí de discipulat. Com 

explica el P. Cantalamessa, el discipulat comença quan “persones adultes tenen per fi l'ocasió 

d'escoltar el kerigma, renovar el propi baptisme, elegir conscientment Crist com a propi 

Senyor i salvador personal i comprometre's activament a la vida de la seva Església” 

(predicació 2-5-2005). 
 

Per ser deixeble és indispensable, sobretot, mantenir una relació viva amb Jesucrist, perquè la 

fe neix i creix en la trobada amb Ell. Es tracta d'una relació de coneixement i amor, que abasta 

tota l'existència. En aquest procés ocupen un lloc fonamental els sagraments, que ens inicien 

a la fe i en són aliment constant. Els sagraments són moments centrals de la nostra relació 

amb Jesucrist. També és essencial incorporar-se a la comunitat cristiana. El deixeble no 

camina sol, sinó que sempre va acompanyat i treballa unit a l'Església, implicant-se en la vida i 

missió de la comunitat. Hi ha, doncs, tres elements fonamentals: la relació personal amb el 

Mestre, els sagraments i l'Església. 
 

D'altra banda, el deixeble i la missió van units. El papa Francesc ha recordat insistentment que 

tot deixeble ha de ser missioner, és a dir, ha d'estar compromès en l'anunci de l'evangeli. “Ser 

deixeble és tenir la disposició permanent de portar als altres l'amor de Jesús i això es 

produeix espontàniament a qualsevol lloc: al carrer, a la plaça, a la feina, en un camí” (EG 127). 

El batejat és, alhora, enviat. 
 

No podem desistir del mandat de “fer deixebles”. Les nostres parròquies i comunitats 

cristianes necessiten persones que d'una manera conscient elegeixin seguir Crist i 

desenvolupar, així, l'abundant gràcia que van rebre el dia del seu baptisme. 


