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DIUMENGE QUART DE PASQUA 

 

Jo i el Pare som u! 
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T’he fet llum de les nacions perquè portis la 

salvació fins als límits de la terra. Els 

convertits de nou vivien feliços, plens  

d’alegria i de l’Esperit Sant.  
 

La nostra esperança es diu Jesús. Ell és viu i també 

avui passa, transforma i allibera. Amb Jesús, el mal 

no té més poder, el fracàs no pot impedir que 

comencem novament. Amb Jesús, cap nit no és 

infinita. En la foscor més densa, brilla l’estrella del 

matí  (Papa Francesc) 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

 

Diumenge, dia 8 de maig: Diumenge IV de Pasqua. Jornada  de pregària per les Vocacions.  

Dilluns, dia 9 de maig: Santa Luisa de Marillac, religiosa.  

Dimarts, dia 10 de maig: Sant Joan d’Àvila, prevere i doctor de l’Església.  

Dimecres, dia 11 de maig: Sant Odó, abat de Cluny.  

Dijous, dia 12 de maig: Sant Nereu i Aquileu. Sant Pancraç. Màrtirs.  

Divendres, dia 13 de maig: Mare de Déu de Fàtima.  

Dissabte, dia 14 de maig:  Sant Maties, apòstol.  

Diumenge, dia 15 de maig: Diumenge V de Pasqua. Sant Isidre Llaurador.  
 

 

 

 

Sant Maties, apòstol  Maties significa en hebreu “regal de 

Déu”. Climent d’Alexandria (s.I-II) escriu que fou un dels 

setanta dos deixebles que Jesús envià a la missió. El cert és 

que, segons el llibre dels Fets dels Apòstols, Maties seguí el 

Senyor des del baptisme fins a l’Ascensió. Escollit a sort per 

la comunitat apostòlica per suplir Judes (qui havia trait al 

Senyor), completà el nombre dels Dotze per a significar el 

nou Israel de Déu. El dia de Pentecosta rebé, amb els altres 

apòstols, el goig de l’Esperit Sant. 
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA 

Avui Jesús ens parla des de la imatge del pastor que 

dóna la vida per les seves ovelles. Si en el tercer 

Diumenge de Pasqua ens parlava de ser “pescadors 

d’homes” avui ens parla de ser “pastors d’ànimes”. 

D’immediat  pensem en els nostres propis pastors, 

bisbes, preveres, diaques, pregant per ells i pel bon 

fruit del seu ministeri; però no ens cal oblidar que 

des del baptisme tots hem rebut un sacerdoci 

universal que ens fa testimonis del Crist ressuscitat allí on ens trobem. Així avui 

preguem especialment per les vocacions i solidàriament amb les natives, aquells joves 

qui volen comprometre la seva vida al servei de l’Evangeli però que experimenten 

dificultats greus per manca de recursos o persecucions.  

Jesús com a bon pastor de les ovelles indica l’estreta relació que hi ha entre Ell i cada 

un de nosaltres perquè coneix a cada un pel seu nom, sap on passa i quines 

necessitats troba. Cada un és únic i important per a Ell. Tantes vegades som els 

mateixos humans qui excloem o ens excloem. Per a Ell, tots som. Ell  és el nostre  

model, guia, Mestre. És més, el nostre Salvador perquè ens dóna la vida eterna. Mai 

ningú es perd de les seves mans. En tot cas, som nosaltres qui ens escampem 

lliurement per altres viaranys. És tant l’amor que ens té,  fins i tot si ens escampem Ell 

continua al nostre costat per quan desitgem retornar al seu ramat. A Ell, ningú li pren 

de les seves mans. El seu amor és incondicional i universal. Qui es deixa prendre per Ell 

viu feliç, ple d’alegria i de l’Esperit Sant. La Paraula de Déu ens és Evangeli que ens fa 

llum de les nacions perquè la seva salvació arribi fins als límits de la terra. Que n’és de 

bo el Senyor, perdura eternament el seu amor! Bon Diumenge! 
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

DIUMENGE QUART  DE PASQUA  

 

DISSABTE, DIA 7 de maig de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 8 de maig de 2022  
 

12 migdia – Súria  

5 tarda – Castelladral  
 

 

DIUMENGE CINQUÈ  DE PASQUA  

 

DISSABTE, DIA 14 de maig de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 15 de maig de 2022  
 

10 matí - Salo 

12 migdia – Súria  

 

 
 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

Dissabte, dia 7 de maig, Súria, 8 vespre: Josep Sellés i Roser Reguant.  

Diumenge, dia 8 de maig, Súria, 12 migdia: Maria Cornellà. Josep Torrades Calvet. 

Mercè Canudas Codinach (1 aniv). Joan Closa Llobet.  

 

Dissabte, dia 14 de maig, Súria, 8 vespre: Consol Montanyà Furne (25 aniv).  

Diumenge, dia 15 de maig, Súria, 12 migdia: Albert Conte Gasset (5 aniv). Alberta 

Barcons Milan (1 aniv).  
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VISIÓ PASTORAL 

SINODALITAT, EL CAMÍ DE L’ESGLÉSIA  
 

 

Amb la celebració avui de l’Assemblea 

presinodal diocesana, amb tota la Diòcesi i 

presidits pel Bisbe Francesc, donem gràcies 

d’un treball iniciat sinodalment, és a dir, 

caminant junts, des del si de la pròpia 

comunitat cristiana i de cada un dels grups 

d’acció pastoral de la nostra Unitat;   d’acord a 

la petició del Papa Francesc tot responent al 

material que el passat mes d’octubre se’ns va 

fer arribar des de Roma.  

 

 
 

La Comissió Diocesana del Sínode ha estat 

l’encarregada de recollir tot aquest material i 

elaborar-ne la síntesi diocesana per a ser 

presentada a la Conferència Episcopal 

Espanyola. Començant així una segona 

etapa, anomenada continental, camí d’una 

tercera etapa universal a Roma, a l’any 2023.   

 

 

La sinodalitat és el camí de l’Església. Es 

vol que el caminar junts sigui l’estil 

pastoral de la nostra Església. Se’ns 

proposa  escoltar-nos  veritablement amb 

una gran dosi d’estima i humilitat. On tots 

ens sentim acollits, integrats, partícips. On 

es conjuguin les  diferències de manera 

que ningú perdi, sinó que tots hi creixem.  
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UNITAT PASTORAL 

 

MES DE MAIG, MES DE MARIA Recordeu-vos, piadosíssima 

Verge Maria, que mai no s’ha sentit a dir que ningú dels qui 

han acudit a la vostra protecció, implorat la vostra 

assistència i reclamat el vostre auxili, hagi estat abandonat 

de vós. Animat amb aquesta confiança a vós també recorro, 

oh Mare Verge de les verges. No menyspreeu les meves 

súpliques, ans bé escolteu-les propicia i digneu-vos acollir-

les benignament. Déu vos salve Maria,...  

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

Rosari.  

 

AVUI, DISSABTE, ASSEMBLEA PRESINODAL DIOCESANA  Donem gràcies a tots els qui 

heu estat treballant l’etapa diocesana que avui es clou. Ara és hora de recollir-ne el 

document de síntesi elaborat i començar a posar-lo a la pràctica.  

 

AVUI, DIUMENGE, PREGÀRIA UNIVERSAL PER LES VOCACIONS I COL·LECTA PER LES 

VOCACIONS NATIVES  En les Eucaristies d’avui preguem especialment per les vocacions 

al servei de l’Església. Siguem solidaris amb tots els qui comprometen la seva vida a 

Crist sense recursos.  

 

AVUI, DIUMENGE, TROBADA DE FAMILIES DE LA CATEQUESI  Creixem amb Jesús. A 

partir de 2/4 de 11 del matí fins després de la Missa de 12.  

 

EQUIP DE GESTIÓ PARROQUIAL  Divendres, dia 13, a partir de la Missa de 7 de la tarda.  

 

53è. PELEGRINATGE A LOURDES AMB MALALTS I PELEGRINS 

Després de dos anys consecutius de no poder pelegrinar degut a 

la covid, l’Hospitalitat de Lourdes organitza entre els dies 11 al 15 

de juny un nou pelegrinatge. Totes aquelles persones 

interessades a assistir-hi comuniqueu-ho  fins el dia 15 de maig a 

la Teresa Reguant o a la Parròquia. És una escola de pregària, 

servei i comunió. No t’ho perdis !  
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BISBAT 

 

El Museu de Solsona, cap a un Museu obert i acollidor  
 

 

El Museu de Solsona 

inicia una etapa 

d’obres que l’han de 

portar a assolir un 

objectiu estratègic 

primordial: projectar 

una imatge de 

museu més obert i 

accessible. 

 

Per a aconseguir-ho, 

una de les accions 

principals serà 

construir un nou 

accés a peu de 

carrer que permetrà visualitzar molt millor la institució. Aquesta nova entrada es 

construirà a la planta baixa del Palau Episcopal i permetrà donar accés directe des de 

la plaça a les sales del museu. Es crearà un espai d’acollida obert a l’exterior que 

inclourà un espai de botiga, guixetes i serveis adaptats. Des d’aquí un ascensor, i una 

escala, donaran accés directe a l’inici dels espais museïtzats. 
 

 

 

El canvi d’ubicació de l’entrada donarà lloc a un nou espai per a exposicions temporals 

on ara hi ha l’actual espai de recepció. Amb això s’aconseguirà una sala òptima, tant 

per espai com per instal·lacions, per a poder dur a terme muntatges expositius de 

diversos formats. Es construiran, també, uns nous banys totalment accessibles i una 

zona d’oficines i despatxos, tot això on actualment hi ha la sala d’exposicions més gran. 

 

 

Més informació a www.bisbatsolsona.cat  

 
 

 

 

http://www.bisbatsolsona.cat/
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Caminar junts         Glossa Bisbe Francesc Conesa   

 

Estimats diocesans, 

Ser cristià vol dir, sobretot, caminar seguint les empremtes de Jesús, que 

és el camí que condueix al Pare. És significatiu que un dels primers noms 

que van rebre els deixebles de Jesús fos el dels “seguidors del camí” (Fets 

9, 2; 14, 8-9; 19,23). Els cristians comprenien que la seva fe els movia a posar-se en camí, 

seguint Aquell que és “camí, veritat i vida” ( Jn 14, 6). 

Ara bé, ser cristià no és un camí que cadascú emprengui en solitari, sinó que la fe cristiana es 

fa sempre en companyia d'altres. Van ser altres persones -els nostres pares, els nostres 

catequistes, el mossèn- els qui ens van introduir en aquest camí i ens van ajudar a fer els 

primers passos en la vida cristiana. Necessitem també la companyia d'altres creients per viure 

la fe en Jesús, per celebrar-ho i testimoniar-la. 

Caminem juntament amb altres. Hi ha una paraula grega que expressa això molt bé. És la 

paraula “synodos”, que significa literalment “caminar junts”. No és estrany, per això, que un 

autor antic digués: “L'Església té nom de sínode” (Sant Joan Crisòstom). 

Els antics cristians tenien molt clar que l'Església és sinodal, és a dir, que seguir Jesús a 

l'Església vol dir viure la fe juntament amb els altres. Per això van donar molta importància a 

tots els mitjans en què s'expressava aquesta sinodalitat. Actualment, s'està renovant la 

consciència que la sinodalitat és una dimensió constitutiva de l'Església. El Sínode dels Bisbes, 

on tots hem tingut l'oportunitat de participar, està reflexionant precisament sobre aquesta 

característica de l'Església, perquè es veu necessari augmentar els vincles de comunió entre 

tots els que caminem junts i promoure tots els instruments que ajudin a viure la sinodalitat de 

l´Església. 

Caminar junts, exigeix, en primer lloc, que coneguem aquelles persones amb qui anem fent el 

mateix camí. No és infreqüent que els cristians ens asseiem a Missa o en altres actes al costat 

d'altres persones que comparteixen la nostra fe, però que no coneixem. La segona cosa 

important és escoltar-nos. És bo escoltar l'altre, la seva vivència de la fe, els seus anhels i 

esperances. I és convenient, sobretot, que escoltem plegats què diu la Paraula de Déu i, amb 

aquesta llum, discernir què demana el Senyor a la nostra Església. Finalment, és fonamental 

que experimentem allò que significa formar part d'una comunitat, compartir la fe i viure-la al 

costat d'altres a qui tractem com germans. 

Hem de créixer en aquesta experiència sinodal, constitutiva de la vida de l'Església. Els 

cristians que vivim a Solsona formem una gran família, que viu unida la seva fe, que la 

proclama amb goig i que camina cap a Déu Pare impulsada per l'Esperit seguint Jesucrist, el 

seu Mestre i el Senyor. 


