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ASCENSIÓ DEL SENYOR  

 
 
 

Déu compleix fidelment  
les seves promeses 
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Presentem-nos amb tota la fe d’un cor que 

no enganya, ja que el nostre cos ha estat 

rentat amb l’aigua del baptisme, i els nostres 

cors, netejats de tota consciència de culpa. 

Mantinguem ferma l’esperança que ens 

dóna la fe que professem.   
 

Jesús ens obre el camí cap a Déu. Ens atrau. Ens 

protegeix. Ens guia i intercedeix per nosaltres. 

Mirar Crist, ascendint al cel, és una invitació a 

testimoniar l’Evangeli en la vida de cada dia, amb la 

mirada posada en la seva vinguda definitiva. 

Contemplem-lo, assegut a la dreta del Pare, perquè la nostra fe s’enforteixi i correm 

alegres i confiats els camins de la santedat (Papa Francesc) 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

 

Diumenge, dia 29 de maig: Ascensió del Senyor.  

Dilluns, dia 30 de maig: Sant Ferran.  

Dimarts, dia 31 de maig: Visitació de la Benaurada Verge Maria.  

Dimecres, dia 1 de juny: Sant Justí, màrtir.  

Dijous, dia 2 de juny: Sants Marcel·lí i Pere, màrtirs.  

Divendres, dia 3 de juny: Sant Carles Luanga i companys, màrtirs.   

Dissabte, dia 4 de juny: Santes Noemí i Rut.  

Diumenge, dia 5 de juny: Diumenge de Pentecosta.  
 

Sant Carles Luanga i companys , màrtirs   Durant els 

anys 1885 a 1887 foren assassinats molts cristians 

d’Uganda, pel rei Muanga, en odi a la religió. Sant 

Carles Luanga tenia 21 anys, era catequista i batejà 

quatre catecúmens a la cabana on estaven 

empresonats, el dia abans del martiri. Sant Carles 

Luanga i vint-i-un companys, per llur absoluta 

adhesió a la fe catòlica, moriren a espasa uns, a la 

foguera altres, quan es negaven a avenir-se als 

desigs impúdics del rei. Sant Carles Luanga es 

considerat patró de la joventut africana.   
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA 
 

La solemnitat de l’Ascensió és la culminació del misteri 

pasqual de Jesucrist, qui després de la prova i la 

humiliació és glorificat i constituït Senyor de l’univers i 

cap de la humanitat i de l’Església.  

Ens obre un camí nou que ens neteja la consciència de 

tota culpa. És l’home nou, primícia de la nova creació de 

Déu. És la mesura de l’home perfecte i el signe que 

testimonia el destí esplendorós de la humanitat, a 

imatge del seu Creador.  

 

Amb  l’Ascensió de Crist al cel no només hi accedeix Ell sinó tota la humanitat com a 

home que és i Fill de l’Home. És el Nou Adam, cap de la Nova Humanitat  que porta 

amb comunió tot el seu Cos, l’Església, cap a Déu.  

 

Mentre Crist ressuscitat s’acomiada dels seus deixebles portat amunt cap al cel, els 

transmet la seva obra i missió. Pel baptisme i per la força de l’Esperit Sant que els 

promet, queden constituïts testimonis del seu Evangeli a tots els pobles de la terra. La 

vocació cristiana es converteix en compromís per a un món nou en espera de la 

vinguda definitiva del Senyor.  No hi ha temps a perdre. Dos homes vestits de blanc 

exhorten:  « Per què us esteu mirant al cel?  Aquest Jesús que ha estat endut d'entre 

vosaltres tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar» És hora de viure 

l’Evangeli per a comunicar a tots els pobles que aquest món no té la última paraula. El 

destí final és la glorificació de tota persona que es concreta en fer cada dia d’aquest 

món un tast del cel. L’Ascensió del Senyor sigui la crida a l’elevació de tots i de tot en les 

coses del cel. Nosaltres vivim en aquesta esperança. Bon Diumenge!  
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

DIUMENGE 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  

 

DIUMENGE DE PENTECOSTA  

 

DISSABTE, DIA 4 de juny de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 5 de juny de 2022  
 

10 matí – Palà de Torroella  

12 migdia – Súria  
 

 

 
 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

 

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. Esposos Josep M. Castro i Joana Llorens. 

Esposos Agustí Torruella i Nativitat Guilà.  

 

Diumenge, dia 5 de juny, Súria, 12 migdia:  Jaume Cots Vila i Sabina Porti Clusella. 

Andrés Plasencia Ramirez i Rosario Burgos Arias. Francisco Cots Carrió i Anna Vila 

Balaguer. Josep Torrades Calvet.  
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VISIÓ PASTORAL 

ESCOLTAR 

Continuem la sèrie de publicacions sobre la reflexió suscitada pel treball del Sínode a la 

nostra parròquia. El segon nucli temàtic, “Escoltar”, ha estat un dels nuclis temàtics més 

treballats en la nostra UPP. En aquest nucli temàtic se’ns convidava a reflexionar sobre 

l’escolta que oferim com a Església i quines dificultats hi tenim. 

La primera pregunta que se’ns va plantejar és quins són els deutes d’escolta que té 

l’Església. Es van identificar tres deutes d’escolta: el primer, envers els qui formem la 

comunitat; el segon, envers els qui solien assistir a la parròquia però actualment no 

poden fer-ho a causa de l’edat, la salut o limitacions físiques; el tercer, envers els 

allunyats, a qui no ens acostem per por al rebuig o perquè creiem que no els interessa 

el que l’Església els pugui oferir. En aquest tercer 

àmbit, hi ha també un deute de testimoni cristià.  

En segon lloc, es plantejava com són escoltats els 

laics, especialment els joves i les dones, i els 

consagrats. Pel que fa als joves, s’observa que 

sovint se’ls etiqueta, es generalitza i se’ls tracta amb 

certa condescendència. No obstant això, hi ha joves 

que tenen inquietuds espirituals i cal escoltar-los i 

acompanyar-los, sense cap tipus de prejudicis. 

Pel que fa a les dones, la sensació és que actualment són més escoltades que en el 

passat, però que el paper que puguin tenir en la parròquia encara depèn molt de qui 

sigui el rector. La situació és similar per als consagrats: la seva integració a la parròquia 

depèn molt del rector.  

També se’ns demanava reflexionar sobre quin espai té la veu de les minories socials, 

els descartats i els exclosos. S’ha observat que la seva veu no és gaire escoltada fora de 

Càritas o altres activitats pastorals destinades específicament a ells. Caldria, però, 

oferir-los altres espais d’escolta.  

En el treball sinodal s’ha valorat positivament l’acompanyament de malalts que fa 

l’equip de Pastoral de la Salut i també l’acollida i acompanyament dels allunyats que fa 

Alpha. S’ha proposat la formació de grups d’escolta i compartir entre iguals destinats a 

col·lectius específics (joves, pares de família…). També s’ha observat que cal formar 

preveres i laics per a l’escolta i l’acollida de persones que cerquen el sentit de la seva 

vida i per acompanyar-les en el seu procés de fe. 
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UNITAT PASTORAL 

MES DE JUNY, MES DEL SAGRAT COR  
 

Que el vostre Amor s’imprimeixi tan profundament en el 

meu cor que mai us oblidi i mai em separi de Vós.  Senyor i 

Salvador meu, us prego per l’amor que em teniu, que el meu 

nom estigui profundament gravat en el vostre Sagrat Cor; 

que la meva felicitat i la meva glòria siguin viure i morir en el 

vostre servei.  

 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL   

Baptisme   El Diumenge, 22 de maig, rebé el sagrament del 

baptisme, el nen GAEL FLORES SILVA, fill de José Luis i Aline.  

Enhorabona pel regal de la vida cristiana i entre tots ajudem-

lo a donar raó de la seva fe!  

Defuncions    El dia 20 de maig ens deixà per a anar a la Casa 

del Pare, PEDRO AGUJETAS HERNÁNDEZ, casat amb Fabiana 

Sanz Lerin, veí de Súria.  

El dia 25 de maig ens deixà per a anar a la Casa del Pare, 

ROSA SOLER COMELLAS, vídua de Jaume Lizán Tomàs, veïna 

de Súria.  

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

amics el més sentit condol!  

FI DE CURS DE LA CATEQUESI  Avui, Diumenge, dia 29, a 2/4 de 

11 del matí fins després de Missa de 12. Donem gràcies del curs 

compartit!  

PRIMERES COMUNIONS 2022   Preguem pels nens i nenes, per 

les seves famílies, qui enguany combreguen per primera vegada, 

després dels dos cursos de catequesi. Dia  4 de juny, a 

Castelladral. Diumenge, dia 5, dissabte dia 11  i diumenge dia 12, 

a Súria.  Dia 25 de juny, a Palà de Torroella. Trobin en la nostra 

Església, Jesús bon company i bon aliment per a la vida!  

CÀRITAS   Reunió del voluntariat, dimarts, dia 31, a les 4 de la tarda.  

EQUIP DE GESTIÓ PARROQUIAL   Divendres, dia 3, a partir de la Missa de les 7. 
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BISBAT 

El bisbat destinarà alguns immobles per acollir els 

refugiats 
 

El bisbat vol col·laborar a la crisi 

ucraïnesa destinant alguns immobles 

eclesials com a habitatges d’acollida 

per als refugiats. S’ha parlant amb les 

parts implicades i s’han fet dos passos 

significatius:  

 

D’una banda s’ha comunicat a 

l’administració l’oferiment d’algun habitatge per a l’acollida de refugiats i, també, s’ha 

acollit a una família d’Ucraïna (una mare i dues filles) al pis que l’associació “Amics del 

Casal” gestiona a la parròquia de Sant Guim de Freixenet, amb l’ajuda d’“Emmaús 

Rural”. Aquestes tres ucraïneses van arribar a casa nostra després d’un llarg periple 

fugint del conflicte. Sant Guim de Freixenet compta amb un petit nombre d’ucraïnesos 

que, junt amb altres voluntaris, estan acompanyant aquesta família. 

 

Si algú vol col·laborar de forma econòmica en l’acollida diocesana de refugiats, pot fer-

ho a través del compte ES86-2100-0081-9601-0026-9360 (especificant el concepte 

“Acollida Ucraïna”). Recordeu que si feu arribar les vostres dades i un telèfon o mail de 

contacte a economia2@bisbatsolsona.cat us podreu desgravar aquest donatiu a la 

propera declaració de la renda que es farà el 2023. 

 

A la web del bisbat podeu llegir la notícia sencera d’aquesta iniciativa. 

 

mailto:economia2@bisbatsolsona.cat
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Participar a la vida de l’Església   
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

 

Benvolguts germans: 

 

Des del nostre baptisme, cadascú de nosaltres ens hem incorporat al 

poble de Déu que és l'Església. El baptisme és l'arrel i la font del nostre 

dret a participar de manera activa en la vida i la missió de l'Església. De 

vegades es posa l'accent en allò que diferencia dins el poble de Déu (els ministeris, els 

carismes rebuts, etc.), però allò que ens fa formar part d'aquest poble i ser “de Déu” és el 

nostre baptisme. 
 

Aquesta participació a la vida de l'Església s'ha de concretar en estructures, processos i 

institucions que la facin possible si no vol quedar en una paraula buida. Al nivell de l'Església 

universal hi ha una institució important, que és el Sínode dels bisbes, creada pel papa Pau VI 

després del Concili Vaticà II. El papa Francesc està donant un fort impuls i ha obert el Sínode a 

la participació de tot el poble de Déu. Crec que en els propers anys veurem créixer aquesta 

institució com un mitjà que ajuda a una participació més gran de tots en el govern de 

l'Església. En l'àmbit diocesà i parroquial també hi ha diversos consells i organismes, que 

convindrà enfortir. Crec que val la pena revisar-ne el funcionament i, sobretot, preguntar-nos 

si són realment instruments de comunió, en què els fidels són escoltats. 
 

Alhora, hauríem de trobar formes noves i creatives que facilitin la participació de tots i 

especialment dels fidels laics, que solen ser els que es queden a la cua, esperant que els arribi 

el torn d'intervenir a la vida de la comunitat. El Sínode sobre la sinodalitat té com un dels seus 

objectius promoure una participació més gran en la vida de l'Església. “En una Església sinodal 

–llegim al Vademècum-, tota la comunitat, en la lliure i rica diversitat dels seus membres, està 

cridada a resar, escoltar, analitzar, dialogar, discernir i aconsellar per prendre decisions 

pastorals que corresponguin el més possible a la voluntat de Déu” (1.4). En una reflexió 

important de la Comissió Teològica Internacional sobre la sinodalitat es diu que “la renovació 

de la vida sinodal de l'Església ha d'activar procediments de consulta de tot el poble de Déu” 

(núm. 65). La pràctica de consultar els fidels, que va ser present a la vida de la primera 

Església, hauria de ser represa perquè cada membre, d'acord amb la seva vocació, 

contribueixi a l'edificació de tot el Cos de Crist, que és l'Església. 
 

És molt el que queda per fer en aquest tema. Segons el meu criteri, hauríem de promoure 

estructures sinodals que facilitin processos de discerniment, superant una mentalitat clerical, 

que relega els laics a un segon pla a la vida de l'Església. Aquest document de la Comissió 

Teològica diu que: “La dimensió sinodal de l'Església s'ha d'expressar mitjançant la realització i 

el govern de processos de participació i de discerniment capaços de manifestar el dinamisme 

de comunió que inspira totes les decisions eclesials” (núm. 76). Per això, hem de cuidar molt 

les estructures de participació que ja existeixen i, alhora, estar oberts a la creació d'altres de 

noves, que facin efectiu aquest dret de tot batejat.  
 


