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DIUMENGE SISÈ DE PASQUA 
 

 

 

 
 
 
 
 

Us deixo la pau, 
Us dono la meva pau 
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Qui m’estima, farà cas de les 

meves paraules, el meu Pare 

l’estimarà i vindrem a fer 

estada en ell.  
 

La salvació que Déu ens regala 

és una invitació a formar part 

d’una història d’amor que 

s’entreteixeix amb les nostres 

històries, que viu i vol néixer 

entre nosaltres perquè donem fruit allí on estiguem, tal com estiguem i amb 

qui estiguem. Allí ve el Senyor a plantar i a plantar-se (Papa Francesc) 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

 

Diumenge, dia 22 de maig: Diumenge VI de Pasqua. Santa Joaquima de Vedruna. 

Dilluns, dia 23 de maig: Santa Rita de Càssia, religiosa.  

Dimarts, dia 24 de maig: Benaurada Verge Maria, Auxiliadora dels Cristians.  

Dimecres, dia 25 de maig: Sant Beda el Venerable, prevere i doctor de l’Església.  

Dijous, dia 26 de maig: Sant Felip Neri, prevere.  

Divendres, dia 27 de maig: Sant Agustí de Canterbury, bisbe.  

Dissabte, dia 28 de maig: Sant Just d’Urgell, bisbe.     

Diumenge, dia 29 de maig: Ascensió del Senyor.  
 

 

Sant Felip Neri, prevere  Nasqué a Florència l’any 1515. 

A Roma, on es traslladà, dugué una vida cristiana 

fervorosa i començà l’apostolat amb la joventut. Fundà 

una associació per a socórrer els malalts pobres. 

Ordenat sacerdot l’any 1551, fundà l’Oratori, on es feien 

lectures espirituals, exercicis de cant i obres de caritat. 

Es distingí per l’amor al proisme, la simplicitat evangèlica 

i el servei joiós a Déu. Morí el 1595.  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA 

 

Ens trobem en aquest sisè Diumenge, immediatament 

abans de la festa de l’Ascensió, en el discurs de comiat 

de Crist als seus deixebles. Els encarrega a ells la 

missió d’anar pel món i portar la Bona Nova de 

l’Evangeli, batejant a tots els pobles i ensenyant-los a 

viure en el Pare, el Fill i l’Esperit Sant. Aquest és el nucli 

essencial de la nostra fe.  Qui m’estima creu el que jo 

dic i el Pare l’estima; perquè les meves paraules no són meves sinó del Pare que m’ha 

enviat.  I el Defensor, l'Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar 

tot el que us he dit i us ho farà entendre. Així queda ben clar quina és la identitat del 

nostre ser cristià i cap on ha de tendir tota la nostra vida : estimar a Déu, ser deixebles 

de Jesucrist, vivint l’Evangeli.  

Ja en la lectura dels Fets dels Apòstols trobem que l’Església naixent entre els jueus i els 

gentils s’ha de reunir per a discernir què és l’essencial del seu ser en el món. Per això, 

ben units en l’Esperit Sant escullen unànimement uns representants, Judes i Siles, 

juntament amb Bernabé i Pau, qui han donat la seva vida per Jesucrist, per a 

testimoniar el què és indispensable, no imposant més del que demana l’Evangeli. Tot 

pel bé i pel creixement de cada un. Fareu bé de guardar-vos de tot això!  

Aquesta és la pau que dóna el Crist, no com la del món, que és passatgera i limitada a 

les coses materials d’aquest món sinó tendint sempre a les coses de dalt, de la 

muntanya gran i alta del cel, com ens ensenya sant Joan en el llibre de l’Apocalipsi, on hi 

ha la glòria de Déu que fa claror i ho il·lumina tot. Qui es deixa abraçar per Ell, el Pare 

l’estima i  viu en Ell. Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi. Bon Diumenge!     
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HORARIS CELEBRACIONS 

DIUMENGE SISÈ DE PASQUA  

 

DISSABTE, DIA 21 de maig de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 22 de maig de 2022  
 

10 matí – Sant Salvador de Torroella  

12 migdia – Súria 

 

ASCENSIÓ DEL SENYOR  

 

DISSABTE, DIA 28 de maig de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 29 de maig de 2022  
 

10 matí – Valls de Torroella  

12 migdia – Súria  

 
 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

Dissabte, dia 21 de maig, Súria, 8 vespre: Josep Pujol Trulls (1 aniv). Carmen Manzanera 

(2 aniv). Gregorio Cazorla (14 aniv). 

 

Diumenge, dia 22 de maig, Sant Salvador de Torroella, 10 matí: Esther Tort Riu.  

 

Diumenge, dia 22 de maig, Súria, 12 migdia: Rita Vilaseca Esquius (11 aniv).  

 

Dissabte, dia 28 de maig, Súria, 8 vespre: Difunts família Gras Planell.  

 

Diumenge, dia 29 de maig, Súria, 12 migdia: Isidre Pich Giralt (16 aniv) i família. Pere 

Jané Serra i família. Fernando Alvarez Reguant.  
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VISIÓ PASTORAL 

ELS COMPANYS DE VIATGE 
 

Durant els darrers mesos, la nostra parròquia ha participat en la fase diocesana del 

Sínode 2021-2023: Per una Església sinodal: comunió, participació i missió. La pregunta 

fonamental d’aquest procés ha estat:  

En una Església sinodal, que anuncia l’Evangeli, tots «caminen junts»:  

com es realitza avui aquest «caminar junts» en la pròpia Església particular?  

Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer en el nostre «caminar 

junts»? 

Aquesta pregunta fonamental s’ha 

desenvolupat en 10 nuclis temàtics. Durant 

les properes setmanes anirem publicant les 

reflexions que han suscitat cada un d’aquests 

nuclis temàtics.  

En el primer, “Els companys de viatge”, se’ns 

convidava a reflexionar sobre qui forma part 

de l’Església i amb qui caminem junts, qui són els nostres companys de viatge.  

D’acord als grups sinodals de la nostra parròquia, l’Església la formem tots els batejats, 

tot i que s’observa que hi ha diversos graus d’implicació i de sentiment de pertinença, 

ja que no tothom entén l’Església de la mateixa manera.  

Pel que fa als companys de viatge, es creu que hauria de ser-ho tota la humanitat. Tot i 

així, es constata que, de manera inconscient, amb les nostres actituds deixem 

persones o col·lectius al marge, ja sigui per desconfiança o por, ja sigui per prejudicis 

que ens fan pensar que no estan interessats en allò que, com a Església, els puguem 

oferir. Cal, per tant, millorar l’acollida d’aquestes persones i col·lectius i acompanyar-los, 

si és el seu desig, en el seu camí.  
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UNITAT PASTORAL 

MES DE MAIG, MES DE MARIA  Sota el vostre mantell ens 

emparem, santa Mare de Déu; escolteu les nostres pregàries 

en tota necessitat i aparteu-nos sempre dels perills, Verge 

gloriosa i beneïda.  

Déu vos salve Maria,...  

Cada dijous a les  6 de la tarda, exposició Santíssim  i Sant 

Rosari.  

DEMOGRAFIA PARROQUIAL  - Defuncions  

El dia 13 de maig ens deixà per a anar a la Casa del Pare, ALFONSO GONZÁLEZ 

GARCÍA, casat amb Isabel Vera, veí de Súria.  

El dia 18 de maig ens deixà per a anar a la Casa del Pare, LLUÍS CASADESÚS SOLER, 

casat amb Conxita Bosch Oliva, veí de Súria.  

Agraïm i recordem les seves vides entre nosaltres mentre trametem als seus familiars i 

amics el més sentit condol!  

VISITA DE DOS MISSIONERS A LA NOSTRA 

UNITAT PASTORAL  Dimecres, dia 18, ens 

han visitat els mossens missioners del 

IEME (Institut Espanyol de Missions 

Estrangeres), Mn. Miguel Angel Aragón, 

missioner al Japó durant 27 anys, i Mn. 

Luis Carlos Rilova, missioner durant 13 

anys a Zimbàbue. Després de la Missa de 

7 varen compartir amb nosaltres la seva 

missió i ens varen animar a ser deixebles 

missioners, ja que aquesta és la crida de 

tots els batejats.  

FI DE CURS 12XDÉU  Dissabte, dia 28, a les 6 de la tarda.  

FI DE CURS DE LA CATEQUESI  Diumenge, dia 29, a 2/4 de 11 del matí fins després de 

Missa de 12.  

DATES PRIMERES COMUNIONS 2022   Enguany seran els dies 4 de juny a Castelladral. 

5, 11 i 12 de juny a Súria. 25 de juny  a Palà de Torroella. Preparem-nos i acompanyem 

els infants i les seves famílies en la trobada amb Jesús Eucaristia.  
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BISBAT 

Algunes conclusions de l’assemblea presinodal 

diocesana 
 

El passat dia 7 de maig unes cent 

trenta persones entre laics i 

capellans van participar de 

l’assemblea presinodal diocesana 

que va tenir lloc a Solsona. Volem 

destacar algunes aportacions dels 

fidels que surten al document de 

síntesi final. 

 

 

Els canvis que han demanat més els participants han estat: acollir tots els col·lectius, 

acompanyar les persones, donar més participació als laics, millorar la comunicació, 

incrementar la formació, etc. Les experiències positives que s’han destacat són: el 

mateix procés sinodal, les propostes per apropar-se als allunyats, la figura del 

treballador apostòlic, etc. Els punts d’especial ressonància en els quals els fidels han 

coincidit més: fa falta una Església més propera i que sàpiga comunicar millor, hi ha 

massa jerarquia, s’ha d’anar a l’encontre dels joves, etc. Les qüestions que han suscitat 

diferents punts de vista són: la integració dels consagrats, el llenguatge de la litúrgia, la 

qüestió del celibat i l’ordenació de les dones. 

 

 

El proper dia 11 de juny, a Madrid, tindrà lloc l’Assemblea Final Sinodal de la 

Conferència Episcopal Espanyola i allà es tindran en compte totes les aportacions de 

totes les diòcesis, abans d’anar cap a Roma. 
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Caminant, Camí i Pàtria   
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

 

Estimats diocesans: 

 

L´Església camina amb Crist, per mitjà de Crist i en Crist. Ell és el 

Caminant, el Camí i la Pàtria. Un autor espiritual rus del segle XIV va escriure: “Ell és el 

nostre peu caminant i al mateix temps el camí, i a més parador de descans en el 

sender i final del nostre caminar pelegrí” (Nicolás Cabasilas, La vida en Crist , 1, 1). 

 

Efectivament, Jesús és el Caminant que guia el seu poble, com el pastor al ramat, 

oferint-li fonts d'aigua fresca (cf. Sal 22 i Jn 10). Ell surt al nostre encontre, com va fer 

amb els deixebles a Emmaús, per revelar-nos el sentit de les Escriptures i descobrir-

nos la seva presència (cf. Lc 24, 13-35). És aquest pelegrí anònim que fa que cremi el 

cor i es revela a la fracció del pa. Caminem al costat de Crist, company i guia del nostre 

pelegrinar. 

 

Però també caminem per Crist, perquè Ell és Camí, que condueix a la vida (cf. Jn 14, 6). 

Sant Agustí diu que Jesús, “romanent al costat del Pare, és la veritat i la vida; i en vestir-

se de carn, es fa camí” (Sobre l'Evangeli de Joan 34, 9). I afegeix: “Si l'estimes, segueix-

lo”. S'ha fet camí per l'encarnació; per això podem seguir les seves empremtes i 

avançar pel camí que Ell va obrir amb tota la vida i, molt especialment, amb la seva 

mort i resurrecció. D'una manera bonica ho explica la carta als Hebreus, quan parla del 

“camí nou i viu, que passa a través de la cortina del lloc santíssim, és a dir, a través de la 

seva carn” (He 10, 20). 

 

Crist és, finalment, la meta del nostre caminar, la Pàtria que esperem assolir. Sant Pau 

diu que caminem cap a “on hi ha el Crist assegut a la dreta de Déu” (Col 3, 1). No som 

rodamons que van desorientats per la vida, sinó pelegrins que caminen amb la mirada 

posada “en la ciutat futura” (He 11, 10), on hi ha Crist. Per això és tan important tenir 

clavats els nostres ulls en Ell (He 12, 12), perquè el camí es fa més lleuger per al qui 

coneix quina és la meta i anhela assolir-la. 

 

El fet de “caminar junts” (la sinodalitat) manifesta el caràcter pelegrí de l'Església. Estem 

en camí cap a Déu. En aquest camí sentim la companyia de Jesucrist, que es fa camí 

per a nosaltres i que ens indica la meta cap a la qual ens dirigim. Com ens ha recordat 

la Comissió Teològica Internacional, l'Església “és el Poble del Camí (Fets 9,2; 18,25; 

19,9) cap al Regne celestial (Fl 3,20). La sinodalitat és la forma històrica del seu caminar 

en comunió fins al repòs final (He 3,7-4,44)” (La sinodalitat , 50). 


