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DIUMENGE II DE QUARESMA 
 
 
 

 
 
 

Aquest és el meu Fill, el meu 
elegit, escolteu-lo  
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Nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel. D’allà 

esperem un Salvador que transformarà el nostre 

pobre cos per configurar-lo al seu cos gloriós.   
 

  

 

 

 

 

 

 

Silencieu les armes! Déu és amb els qui fan la pau, no amb 

els qui fan servir la violència. No deixem de parlar-ne. 

Preguem amb més intensitat. Qui fa la guerra s’oblida de la 

humanitat perquè avantposa els interessos partidistes i del 

poder. Es confia a la lògica diabòlica i perversa de les armes, 

que és la més allunyada de la voluntat de Déu. En tots els 

conflictes, les veritables víctimes són la gent del carrer que 

paguen en la seva pròpia pell les bogeries de la guerra  (Papa 

Francesc)  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  
 

Avui som convidats a pujar a la muntanya amb 

Jesús. La muntanya per a molts és un espai de 

contacte amb Déu i la seva obra creadora. En 

temps de Jesús, la muntanya també era el lloc on 

Déu es manifestava, des d’on parlava al poble. 

Jesús puja a la muntanya del Tabor a pregar. 

Normalment es retira sol a pregar però en aquest moment pren tres dels seus deixebles: 

Pere, Joan i Jaume. Els mateixos que també estaran amb Ell a Getsemaní.  

La pregària de Jesús avui ens manifesta tres fets: 1) la unió íntima amb el Pare, és el seu Fill 

estimat 2) Canvia el rostre de Jesús, el fa resplendent, el transfigura 3) Incorpora a la missió. 

L’adreça vers Jerusalem…  

Mentrestant els deixebles queden tan extasiats que no saben pas que dir. El més arriscat 

respon dient: Que n’estem de bé aquí dalt. Fem-hi tres cabanes!. Les tres tendes de Pere són 

la necessitat d’aturar el temps i restar en la bellesa, la seguretat, l’esplendor del moment. Bé 

prou que ho diem, que n’estem de bé quan estem bé! Volem quedar-nos instal·lats en la 

seguretat del moment i que es perllongui quant més millor. Fins a evadir-nos dels riscos i 

compromisos de la vida!  

El relat d’avui ens expressa la necessitat que tots els cristians tenim de la pregària. Pregar no 

és parlar de Déu sinó parlar amb Déu, fins i tot escoltar que vol Déu de nosaltres. Per això, 

necessitem retirar-nos a la muntanya o en els indrets més íntims de les nostres persones per 

a poder contemplar l’obra d’amor que Déu ens ha regalat creant-nos i quina ha de ser la 

nostra conducta quotidiana per a ser i viure  la missió que Déu vol de nosaltres. Per això hem 

vingut a existir. Aprendre  a trobar l’equilibri i la unió entre l’acció i la contemplació. No per a 

plantar la nostra tenda sinó per a ser allò que hem vingut a ser. Només així puc viure la meva 

identitat i vocació cristiana transformant la meva pobre vida en el cos gloriós del Crist.  Bon 

Diumenge! 
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

 

SEGON DIUMENGE DE QUARESMA  
 

 

DISSABTE, DIA 12 de març de 2022  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 13 de març de 2022  

10 matí – Sant Salvador de Torroella  

12  migdia – Súria 

 

TERCER DIUMENGE DE QUARESMA   
 

 

DISSABTE, DIA 19 de març de 2022  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 20 de març de 2022  

10 matí – Valls de Torroella   

12  migdia – Súria 

 

INTENCIONS DE MISSES 

Dissabte, dia 12, Súria, 8 vespre: Josep Sellés i Roser Reguant. Asunción Saldívar de 

Ábalos.  

Dissabte, dia 19, Súria, 8 vespre: Josep Sellés. Esposos Celestí Payerols i Josepa Casas. 

Esposos Josep Reguant i Carme Puigdellivol. Josep Payerols Casas. Josep M. Puigdellivol. 

Josep Algué. Josep Pujol Claret (4 aniv). Josep Pujol Trulls. Josep M. García Seuba. 

Faustino Gudiel (4 aniv).  

Diumenge, dia 20, Valls de Torroella, 10 matí: Pere LLadó Cirera.  

Diumenge, dia 20, Súria, 12 migdia: Esposos Domingo Pena Vilaplana i Elvira Fíguls 

Feliu. Jaume Cots Vila i Sabina Porti Clusella. Andrés Plasencia Ramirez i Rosario Burgos 

Arias. Francisco Cots Carrió i Anna Vila Balaguer. Valentí Cots Vila.   
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VISIÓ PASTORAL 

SACERDOTS AL SERVEI D’UNA ESGLÉSIA EN CAMÍ  

El proper dissabte, dia 19 de març, festa de sant Josep, 

celebrem el dia del Seminari. Preguem i pensem per 

tots els nostres seminaristes i les seves famílies, per tots 

els col·lectius que treballen en la seva formació i 

espiritualitat; així com perquè en el goig de la nostra 

Església tants joves sentin l’oportunitat de qüestionar-se 

la vocació. 

El lema d’enguany diu: Sacerdots al servei d’una Església 

en camí. Més en aquest temps sinodal que ens convida 

a caminar més junts que mai.  

Parla de sacerdots en plural perquè el prevere és i ha 

de ser l’home de la comunió, que ben acompanyat des 

del Seminari i després en el propi presbiteri, ha de 

potenciar canals de relació, amistat i germanor entre els 

homes i dones on es troba. Un presbiteri ben 

agermanat és font de comunió!  

És vocació de servei a imatge de Jesús que no va venir a ser servit sinó a servir, a 

donar la vida pel bé de tots. La veritable vocació és ser pels altres. Una de les fortaleses 

dels preveres és saber-se encarnar en la realitat on es troben. Els fidels se’ls estimen i 

ells es senten estimats en la familiaritat de la pròpia comunitat on son enviats. En un 

servei senzill i generós, joiós i entusiasta, sense protagonismes sinó testimoni d’Aquell 

qui va venir a servir. Un servei fet de caritat infon desig d’estimar i donar-se.  

D’una Església que t’acull des del regal del baptisme, t’educa en la fe i et regenera 

perquè com a bon fill puguis lliurar la teva vida a la seva obra d’evangelització. En un 

lliurement total, buit d’ interessos propis  i egoismes, obert a col·laborar amb els 

diferents dons i carismes que en l’Església es troben per a l’edificació de l’únic Cos.  

En camí. Una Església missionera i pelegrina que cerca portar l’Amor de Déu a tots els 

pobles anunciant l’Evangeli. A sortir de les nostres zones de confort a favor de l’altre 

per a portar-li el que Déu ens demana. A caminar junts per a la germanor universal.  
 

Senyor, us demanem que envieu sacerdots que caminin avui juntament amb aquells 

qui convoqueu en la vostra Església; que ens enforteixin i consolin amb la unció de 

l’Esperit Sant; que ens animin i il·luminin amb la predicació de la vostra Paraula; que 

ens alimentin i sostinguin amb la celebració de l’eucaristia i l’entrega de la seva pròpia 

vida. 
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UNITAT PASTORAL   
   

 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL     El dia 7 de març ens deixà 

per a anar a la Casa del Pare, ISABEL SELVA PONS, casada 

amb Modest Badia.  

Acompanyem els seus familiars i amics en el més sentit 

condol mentre agraïm la seva vida entre nosaltres! 

 

DIMARTS, DIA 15  : PASTORAL SALUT Reunió de l’equip de visitadors, a les 4 de la 

tarda.  

DIMECRES, DIA 16:    

CÀRITAS  Reunió de Junta, a les 10 del matí.  

VIDA CREIXENT Reunió a Súria, a les 4 de la tarda.  

CÈL·LULA PARROQUIAL  Reunió, després de la 

Missa de les 7  
 

DIJOUS, DIA 17 :  

LITÚRGIA   Reunió, a les 4 de la tarda, per a preparar 

la celebració del  Diumenge,  d’acord al Sínode universal.  
 

DIVENDRES, DIA 18:  

CREIXEM AMB JESÚS Reunió de catequistes, a ¼ de 6 de la tarda.  
 

QUARESMA  Sembrar el bé pels altres ens allibera 

de l’estretor del guany personal i ens dóna l’ampli 

abast de la gratuïtat, introduint-nos en l’horitzó de 

Déu.  

MISSA A L’ERMITA DE SANT SALVADOR Cada 

divendres de Quaresma,  a les 4 de la tarda. 

VIA CRUCIS  Cada divendres de Quaresma, a les 7 

del vespre.  

PERDÓ I ACOMPANYAMENT ESPIRITUAL Cada dia abans i després de la Missa, 

divendres matí de 10 a 12, altres hores a convenir, concertant visita.  

 

EXPOSICIÓ SANTÍSSIM I ROSARI  Cada dijous, a ¾ de 6 de la tarda. 

 

MANS UNIDES – ACTE SOLIDARI  Projecció de la pel·lícula Pequeño país del 

director Éric Barbier i fonamentada en el best seller de Gaël Faye.   Diumenge, dia 20, a 

les 5 de la tarda, al Centre Sant Salvador.  
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BISBAT 
 

 

 

Sortida de l’administrador apostòlic amb els 

mossens del Seminari         

 

El dia 25 de febrer, un 

grup de mossens del 

Seminari van fer una 

sortida cap a terres 

del bisbat de Vic; 

anaven acompanyats 

de Mn. Marc Majà. 

Van arribar a un cim 

que es diu Tossa de 

Montbui i el titular de 

l’església preromànica 

que corona el cim és 

la Marededéu de 

Gràcia.  

 

 

Allà van trobar-se amb el bisbe Romà Casanova que anava acompanyat del rector de 

santa Margarida de Montbui, el qual els hi explicà la història del lloc i de l’església. En 

acabar baixaren a Jorba i, seguint monsenyor Romà, anaren cap a la rectoria, on el 

senyor rector, mossèn Enric Garcia —que té una gran fama de bon cuiner— els 

obsequià amb un bon dinar.  

 

 

Tal i com relata Mn. Pere: “El do de gents és la qualitat que més exorna la companyonia 

del senyor bisbe Romà. Quan es troba entre els seus sacerdots, deixa bàcul i mitra de 

banda i es fa un de tants, bon company, altruista i desinteressat dels seus honors. 

Coneix el nom de tots, el bon pas- tor coneix les ovelles pel seu nom”. 

 

 

(breu resum de la crònica feta per Mn. Pere Ortís que trobareu a la web del bisbat) 
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Anunciar Jesucrist               Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

Estimats fidels de Solsona, 

En aquesta primera glossa que escric com a bisbe vostre, 

desig, abans de res, agrair-vos la vostra acollida. Des que el dia 

3 de gener passat es va fer públic el meu nomenament com a 

bisbe de Solsona, han estat nombroses les felicitacions i 

mostres d'afecte que he rebut. Us ho agraeixo de cor. 

Com sabeu, vinc de la Diòcesi de Menorca, on he estat cinc 

meravellosos anys, que van començar amb la meva ordenació 

com a bisbe el 7 de gener de 2017. Estic molt agraït als 

sacerdots i fidels de Menorca, on he après a ser bisbe. Durant 

aquests anys he tingut el goig de compartir amb ells la meva fe 

en Jesucrist. Junts, amb l’ajuda de Déu, hem treballat per a 

créixer com Església de portes obertes, que surt sense por a 

les places i camins per proclamar Jesucrist. 

Ara començo amb il·lusió un nou camí, amb l'únic desig i ambició de ser testimoni de Jesucrist per a 

vosaltres. Com a bisbe, em sento en continuïtat amb aquells primers deixebles que van rebre el 

mandat de predicar i fer deixebles. Pel sagrament que vaig rebre, vaig ser constituït successor dels 

apòstols i comparteixo amb ells la mateixa missió: proclamar amb la meva llengua i amb la meva vida 

que Jesucrist és viu, que ens estima i que val la pena seguir el seu camí i lliurar-li a Ell tota la nostra 

vida. 

Compto amb tots vosaltres per dur a terme aquesta missió. M'agradaria que cada cristià de Solsona 

se sentís realment implicat en la missió apassionant de ser testimoni de Jesucrist i del seu Evangeli. El 

nostre amor a Jesucrist i l'experiència joiosa de la nostra fe en Ell provoquen en nosaltres el desig que 

la llum de la fe brilli al cor de moltes persones. Al meu ministeri compto, de manera particular, amb 

els fidels laics. Estic convençut que sense la vostra ajuda no serà possible portar l'alegria de l'Evangeli 

al nostre món. 

Des del primer moment em teniu a la vostra disposició. Vinc amb el desig de ser “servidor de la vostra 

alegria” (2 Cor 1, 24), de gastar-me cada dia per amor a vosaltres i de treballar per conduir fins 

Jesucrist a aquest poble que Ell m'ha confiat. Compteu amb mi en allò que necessiteu, ajudeu-me a 

corregir les meves deficiències i ensenyeu-me a créixer com a Pastor d'aquesta Església. 

De manera especial, compto amb la vostra pregària per la meva persona. Per part meva, des del 

primer dia us tinc presents en la pregària, tot i que encara no conec les vostres cares ni sé pronunciar 

els vostres noms. Us demano, sobretot, que preguem units per aquesta Església de Solsona, perquè 

tingui la valentia de proclamar sense por les obres meravelloses de Déu, que ens ha cridat de les 

tenebres a la seva llum admirable (cf. 1 Pe2, 4-10 ). 


