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DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Us seguiré  
per tot arreu on anireu 
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Si us estimeu, poseu-vos al servei els uns dels 

altres. Perquè la Llei es troba tota en un sol 

precepte: «Estima els altres com a tu mateix».   

Tot ésser humà té dret a viure amb dignitat i a 

desenvolupar-se integralment, i aquest dret 

bàsic no pot ser negat per cap país. El té encara 

que sigui poc eficient, encara que hagi nascut o 

crescut amb limitacions. Perquè això no 

menyscaba la seva immensa dignitat com a persona humana, que no es 

fonamenta en les circumstàncies sinó en el valor del seu ésser. Quan aquest 

principi no queda salvat, no hi ha futur ni per a la fraternitat ni per a la 

supervivència  (Papa Francesc).  

 
 

 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

 

Diumenge, dia 26 de juny: Diumenge XIII de durant l’any.   

Dilluns, dia 27 de juny: Sant Ciril d’Alexandria, bisbe i doctor de l’Església.  

Dimarts, dia 28 de juny: Sant Ireneu, bisbe i màrtir.  

Dimecres, dia 29 de juny: Sants Pere i Pau, apòstols.  

Dijous, dia 30 de juny: Santa Emiliana, verge.  

Divendres, dia 1 de juliol: Sant Aaron, primer Gran Sacerdot.  

Dissabte, dia 2 de juliol: Sants Procés i Martirià, màrtirs.  

Diumenge, dia 3 de juliol: Diumenge XIV de durant l’any.  

 

 

Sants Pere i Pau, apòstols.  Sant Pere, el primer Papa, i 

Sant Pau, l’Apòstol dels Gentils. Els prínceps dels apòstols 

des de molt antic han rebut junts una especial veneració 

en aquesta data. Segons una tradició ferma, Pere morí 

crucificat al circ del Vaticà i fou enterrat al cementiri que hi 

havia al costat, al lloc on, fins als nostres dies, és venerada 

la seva memòria. Pau, deixat lliure després d'una primera 

captivitat, fou detingut novament al costat de la Via d'Òstia, 

a cinc quilòmetres de Roma, on morí, probablement 

decapitat, no gaire més enllà de la gran basílica que fou 

bastida sobre el lloc del primer trasllat.  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA 

 

En el Diumenge XIII de durant l’any, Jesús 

decideix encaminar-se decididament cap a 

Jerusalem, fet que li comporta ser rebutjat pels 

samaritans tal com primer ho ha estat pels seus 

propis veins de Galilea i Natzaret; i després ho 

serà  pels responsables religiosos del poble 

jueu, a la ciutat que mata els profetes.  

 

Mentre va de camí deixa constància de la radicalitat del seguiment en tres situacions 

concretes: primer, no oferint cap avantatge material, “les guineus tenen caus, i els ocells, nius, 

però el Fill de l'home no té on reposar el cap”; a un altre que vol enterrar el seu pare, “deixa 

que els morts enterrin els seus morts”; a un tercer, “ningú que mira enrere quan ja té la mà a 

l'arada no és apte per al Regne de Déu “. En les tres situacions, deixa ben clar que l’important i 

necessari es anunciar el Regne de Déu. Desvinculació de tot, fins i tot de la família, si és 

necessari, per a anunciar el Regne. Però, no per força, sinó lliures per a deixar-nos guiar per 

l’Esperit.  

 

La nostra vocació cristiana és la vocació a la llibertat. Crist ens ha alliberat de l’esclavatge i vol 

que siguem lliures no per a viure el que ens vingui de gust sinó per a posar-nos uns al servei 

dels altres. La llibertat que ens demana el Crist és per a estimar-nos més i millor, fins i tot 

fent-nos servidors els uns als altres per a l’estima de tots. Estimar Déu i els germans és la 

condició essencial per a ser lliures de debò. La llibertat del just no és viure sense Llei sinó 

superar aquesta amb la identificació amb qui la complementa, Jesús de Natzaret. Qui estima 

en Crist ja no veu la llei com una imposició o obligatorietat sinó com la vivència de l’amor de 

Déu i dels germans. No confonguem la llei cristiana amb una doctrina plena de moralismes i 

ritualismes sinó en la vivència de l’Esperit de Déu en nosaltres i entre nosaltres. Bon 

Diumenge!  
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HORARIS CELEBRACIONS 

DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY     

DISSABTE, DIA 25 de juny de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 26 de juny de 2022  
 

10 matí – Sant Salvador de Torroella  

12 migdia – Súria  

 

DIUMENGE XIV DE DURANT L’ANY    
 

DISSABTE, DIA 2 de juliol de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 3 de juliol de 2022  
 

10 matí – Valls de Torroella  

12 migdia – Súria  

 

 

 

 
 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

 

Dissabte, dia 25 de juny, 8 vespre: Joan Closa Llobet.  

 

Dimecres, dia 29 de juny, Súria, 7 vespre: Pere Peramiquel Riera.  

 

Diumenge, dia 3 de juliol, Súria, 12 migdia:  Josep Torrades Calvet.  
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VISIÓ PASTORAL 

CELEBRAR 

La litúrgia juga un paper molt important en la nostra vida cristiana. Per això, en el quart 

nucli temàtic del Sínode, “Celebrar”, se’ns ha convidat a reflexionar sobre les 

celebracions litúrgiques, la participació dels laics i l’exercici dels ministeris laïcals. 

La litúrgia és la vivència de l’amor de Déu, que ens 

dona força per caminar junts. A la nostra parròquia 

intentem promoure la participació de tothom des 

dels diferents grups pastorals i, també, amb l’exemple 

i el testimoni. Pel que fa als ministeris laïcals (lectors i 

acòlits), en la nostra parròquia no s’hi donen com a 

ministeris instituïts, tot i que sí que es realitzen amb 

la col·laboració d’alguns fidels, sobretot en el cas dels 

lectors.  

A nivell diocesà, es constata que el llenguatge de la litúrgia no sempre és entenedor i 

que, per tant, cal ensenyar a viure el misteri del sagrat. Per això, es demana que els 

celebracions litúrgiques estiguin ben preparades, especialment les homilies. Tal com es 

diu també a la síntesi de l’Església que peregrina a Espanya, calen celebracions que 

toquin l’ànima dels fidels. 

Relacionat amb això, es planteja la qüestió de la integració dels infants i les famílies en 

la celebració de l’Eucaristia, ja que els infants no poden seguir la celebració com ho 

faria un adult. Per això, es proposa valorar la possibilitat d’oferir un espai familiar abans 

de l’Eucaristia dominical per ajudar a viure-la millor.  

Pel que fa a la formació per als adults, s’ha 

proposat la creació i potenciació de grups bíblics 

per aprofundir en el coneixement de la Bíblia.  

Davant la manca de preveres, es demana formar 

laics que puguin fer celebracions de la Paraula i 

atendre altres necessitats pastorals que no 

requereixin un ministre ordenat.  
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UNITAT PASTORAL 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL   

Defuncions 
 

El dia 21 de juny ens deixà per a anar a la Casa del Pare, 

JOSEP CASAS PAUL, casat amb Montserrat Marsinyach, veí 

de Súria.  

El dia 21 de juny ens deixà per anar a la Casa del Pare, 

BENITA JUNYENT SUADES, casada amb Antonio Ferrer 

Malagarriga, veïna de Palà de Torroella.  

Recordem i agraïm les seves vides entre nosaltres mentre 

acompanyem als seus familiars i amics en el més sentit 

condol!  

 

CORPUS A LA PARRÒQUIA: Moltes gràcies a tothom 

que va col·laborar a elaborar la catifa de Corpus.  

 

COL·LECTA DE CORPUS: En la col·lecta de Corpus, 

destinada a Càritas Diocesana de Solsona, s’han 

recollit 500€. Moltes gràcies per la vostra 

generositat!  

 

ASSEMBLEA SINODAL PARROQUIAL: Dissabte 

passat va tenir lloc l’Assemblea Sinodal Parroquial, 

en què es van presentar les conclusions del Sínode 

a la parròquia, a la diòcesi i a l’Església que 

peregrina a Espanya, i vam començar a concretar 

prioritats per al curs vinent. Moltes gràcies per la vostra assistència i participació! 

 

CÈL·LULA PARROQUIAL: Dimecres, dia 29, després de la missa de les 7 del vespre, 

reunió i sopar de final de curs.  

 

EQUIP DE GESTIÓ PARROQUIAL: Dissabte, dia 2, a partir de la missa de les 8 del vespre, 

reunió i sopar de final de curs. 
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BISBAT 

El bisbat de Solsona participa en l’assemblea final del Sínode, 

a Madrid  

El dia 11 de juny, el bisbe Francesc, acompanyat d’una representació de la diòcesi, va 

participar en l’assemblea final del Sínode, a Madrid, que comptà amb l’assistència 

d’unes sis-centes persones de totes les diòcesis d’Espanya. 

Aquesta trobada es va iniciar amb les salutacions de l’arquebisbe de Madrid, el 

president de la CEE i el nunci apostòlic. Després hi hagué una pregària d’invocació a 

l’Esperit Sant, amb acompanyament musical. L’assembla continuà escoltant 

l’experiència sinodal d’alguns testimonis. El moment culminant va ser quan tres dels 

laics de l’equip sinodal de la CEE donaren a conèixer la síntesi final. En acabar, va haver-

hi una estona de treball de grups perquè es poguessin escriure, en unes targetes, 

algunes aportacions. 

El nostre bisbat va compartir aquest treball de grup amb el bisbat de Menorca. A la 

tarda es van exposar les aportacions que s’havien fet abans i que s’incorporaran a la 

síntesi final. Després es va celebrar una solemne eucaristia en el mateix auditori, 

presidida pel cardenal Omella i concelebrada per tots els bisbes i preveres.  

(Notícia sencera a la web del bisbat)   
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Participar en la missió de l'Església    
Glossa Bisbe Francesc Conesa   

Estimats diocesans:  Durant les darreres setmanes hem estat parlant 

del que significa ser una Església sinodal i del dret que té tot batejat de 

participar en la vida de l'Església. Tanmateix, no podem oblidar que 

aquesta participació és per a la missió. La sinodalitat està al servei de la 

missió de fer deixebles i proclamar a tothom la bona nova de la salvació. “L'Església pelegrina 

és missionera per la seva naturalesa”, va dir el Concili (AG 2). La raó de ser de l'Església no és 

en si mateixa sinó sortint a anunciar l'Evangeli a tothom. Per això hi ha Església i per això hi ha 

cada comunitat cristiana. 

És arran d’això que el Sínode dels Bisbes explica com en una Església sinodal són importants 

la “comunió, participació i missió” i assenyala que: “aquest procés sinodal té una profunda 

dimensió missionera. El seu objectiu és permetre a l'Església de testimoniar millor l'Evangeli, 

especialment amb aquells qui viuen a les perifèries espirituals, socials, econòmiques, 

polítiques, geogràfiques i existencials del nostre món” (Vademècum 1.4). No serviria de res tot 

aquest procés sinodal que estem vivint si amb això no quedés enfortida la missió. 

Tot el poble de Déu és subjecte d´aquest anunci de l´Evangeli. Cada batejat és cridat a ser 

protagonista de la missió. Tots som deixebles missioners. Hem rebut el do de ser part del 

poble de Déu, però això suposa una responsabilitat: “La responsabilitat de donar testimoni 

amb fets i no només amb paraules de les meravelles de Déu, que, si es coneixen, ajuden els 

homes a descobrir la seva existència i a acceptar la seva salvació” (papa Francesc, 18-09-

2021).  

En el seu recent missatge de la Jornada de pregària per les vocacions, el papa Francesc ha 

subratllat que “cal tenir cura de la mentalitat que separa els sacerdots dels laics, considerant 

protagonistes els primers i executors els segons, i tirar endavant la missió cristiana sent un 

únic Poble de Déu, laics i pastors plegats. Tota l'Església és una comunitat evangelitzadora” (8-

5-2022). El gran desafiament que es presenta avui a l'Església és el d’intensificar la 

col·laboració de tothom en el testimoniatge evangelitzador, a partir de la vocació i els dons 

que cadascú té. 

A més, cal afegir que l'Església mateixa ha de ser un signe per a tots els homes, que els ajudi a 

trobar Jesucrist. Això fa que una Església sinodal, una Església on tots caminem units, 

participant de la seva vida i la seva missió, sigui un signe per a tots els pobles. La vivència de la 

sinodalitat fa més creïble el missatge que l´Església proclama. Una Església que practica el 

diàleg, l'escolta, la participació i la corresponsabilitat es converteix en signe per als altres: “una 

Església sinodal és com un estendard alçat entre les nacions (cf Is 11, 12)” (papa Francesc, 17-

10-15). Caminem i treballem plegats per testimoniar que no és una utopia ser una gran 

família unida per l'amor, sinó que és el propòsit per al qual Déu ens ha creat. 


