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DIUMENGE DE PENTECOSTA 

 
 
 
 

Tots quedaren plens de 
l’Esperit Sant  
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Tots els qui viuen portats per l’Esperit de Déu són 

els fills de Déu. Vosaltres no heu rebut un esperit 

d’esclaus que us faci viure una altra vegada en el 

temor, sinó un esperit que ens ha fet fills i ens fa 

cridar: “Abbà, Pare!”.  
 

Per a mantenir viu l’ardor missioner fa falta una decidida 

confiança en l’Esperit Sant, perquè Ell “ve en ajut de la 

nostra feblesa” (Rm.8,26). No hi ha major llibertat que 

deixar-se portar per l’Esperit, renunciar a calcular-ho i 

controlar-ho tot, i permetre que ell ens il·lumini, ens guiï, 

ens orienti, ens impulsi cap on ell vulgui. Ell sap bé el que fa falta en cada època i en 

cada moment. Això s’anomena ser misteriosament fecunds! (Papa Francesc) 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

 

Diumenge, dia 5 de juny: Diumenge de Pentecosta.  

Dilluns, dia 6 de juny: Sant Marcel·lí Champagnat. Sant Norbert. Sant Artemi. 

Dimarts, dia 7 de juny: Sant Isaac i companys. Santa Maria Teresa de Soubiran. 

Dimecres, dia 8 de juny: Sant Nicolau de Césturi. Sant Medard. Sant Eutropi. 

Dijous, dia 9 de juny: Jesucrist, gran sacerdot per sempre. Sant Efrem. 

Divendres, dia 10 de juny: Sant Maurici. Sant Asteri.  

Dissabte, dia 11 de juny: Sant Bernabé. Santa Maria Rosa Molas i Vallbé. Sant Lleó III. 

Diumenge, dia 12 de juny: Diumenge de la Santíssima Trinitat.  
 

Sant Bernabé, apòstol, company de Pau    

Va néixer a l'illa de Xipre i va ser del nombre dels 

primers fidels de Jerusalem. Va predicar l'evangeli a 

Antioquia, i va acompanyar sant Pau en el primer 

viatge apostòlic. Els primers Pares de l’Església el 

consideren com a apòstol. Va prendre part en el 

concili de Jerusalem. Va tornar a la pàtria, va difondre 

l'evangeli i va morir a la mateixa illa. Es creu que sofrí 

el martiri a Salamina, a finals del primer segle. El llibre 

dels Fets dels Apòstols el descriu com a home bo i ple 

de l’Esperit Sant i de fe (11,24). 
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 Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA 
 

Avui, Bona Pasqua de l’Esperit Sant!   

Amb la celebració de la Pentecosta arribem a la 

plenitud de la Pasqua. En diem popularment la Pasqua 

granada. Després de cinquanta dies se’ns dóna 

l’Esperit Sant. Es el do que Déu ens regala, com a fruit 

de la seva gràcia, ressuscitat i gloriós a la dreta del 

Pare. Confiant-nos la missió de ser-ne portadors pel 

creixement espiritual i la pau de tot el seu Poble. Com 

a fills estimats de Déu som els seus hereus, ens es 

donat el seu esperit que ens permet adreçar-nos a Ell, tot dient, Abbà, Pare!; cercant i 

vivint no només segons les mesures materials d’aquest món sinó fonamentats en les 

realitats espirituals del cel per a arribar a ser glorificats amb Ell.    

L’evangelista Joan situa la vinguda de l’Esperit Sant el mateix dia de la Pasqua del 

Senyor. Jesús s’apareix als seus deixebles donant-los-hi la pau i fent alenar el seu 

Esperit damunt dels deixebles pel perdó dels pecats. Dues realitats concreten aquesta 

acció. La comunió íntima de Crist amb els seus deixebles. Tots ells són cridats a ser 

testimonis del seu Senyor. Esporuguits i amb les portes tancades per por dels jueus, 

rebent la força de l’Esperit passen a ser fidels i valents, joiosos i entusiastes... A actuar  

de generació en generació, al llarg de la història, no a compte propi, ni com a 

propietaris de la seva acció, sinó com a servidors impulsats i guiats per l’Esperit del seu 

Senyor. És allò que diu sant Pau, ja no sóc jo qui visc sinó que és Crist que viu en mi. Ell,  

glorificat a la dreta del Pare, sota l’acció del seu Esperit, és qui condueix el timó de la 

seva Església, de la qual nosaltres pel baptisme i la unció del seu Sant Esperit tenim la 

sort de poder participar en el seu projecte de salvació . Tot en el seu Poble ha de ser 

conforme a la seva voluntat. La seva voluntat és la pau de Déu per a tothom, el perdó 

dels pecats que retorna l’íntegre harmonia en el cor de cadascú.  

Rebem, doncs, de nou la força de l’Esperit Sant en nosaltres qui sota els seus dons: 

saviesa, enteniment, ciència, consell, pietat, temor de Déu i fortalesa, ens faci cada dia 

ferms instruments del Crist Ressuscitat. Bona Pasqua!   



Diumenge, 5 de juny de 2022 - Núm. 3795  
 

 

HORARIS CELEBRACIONS 

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  

 

DIUMENGE DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT   
 

DISSABTE, DIA 11 de juny de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 12 de juny de 2022  
 

10 matí – Castelladral 

12 migdia – Súria  
 

 
 

 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

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. Joaquim Vers (7 aniv) i família. 

Dilluns, dia 6 de juny, Súria, 11 matí: Joan Costa Montanyà (17 aniv). 

Dimecres, dia 8 de juny, Súria, 7 vespre: Josep Macià Gras (3 aniv). 

Dissabte, dia 11 de juny, Súria, 8 vespre: Josep Sellés i Roser Reguant.  
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VISIÓ PASTORAL 
 

PRENDRE LA PARAULA 

 

En el tercer nucli temàtic 

del Sínode, “Prendre la 

paraula”, se’ns convidava 

a reflexionar sobre l’estil 

de comunicació en 

l’Església i davant la 

societat i sobre la relació 

amb els mitjans de 

comunicació.  

A la nostra parròquia s’ha valorat que hi ha llibertat per dir-ho tot, amb 

respecte i sinceritat. Tot i això, de vegades, no es diu el que es pensa per 

respecte o per estalviar-se problemes. Cal, per tant, continuar promovent 

una comunicació lliure i autèntica, tal com ens demana el Sínode. Davant la 

societat, en canvi, costa més comunicar-se de manera lliure i autèntica. 

A nivell diocesà es constata que, per promoure una comunicació lliure i 

autèntica, cal ser transparent i valent per denunciar allò que cal. Davant la 

societat, es demana que l’Església comuniqui de manera més transparent i 

ràpida i que el silenci no sigui una estratègia comunicativa.  

Pel que fa a la relació amb els mitjans de comunicació, es valora que no hi 

ha bona relació entre l’Església i els mitjans a causa de la línia editorial 

d’alguns d’aquests. A nivell parroquial, tenim alguns canals de comunicació 

propis (el full parroquial, la pàgina web, l’instagram, el canal de whatsapp), 

però no fem servir els mitjans de comunicació locals. A nivell diocesà s’ha 

valorat que caldria que l’Església creés nous canals de comunicació i 

comptés amb assessorament professional en aquest àmbit.  
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UNITAT PASTORAL 

 

 

 

MES DE JUNY, MES DEL SAGRAT COR   Cor 

amorosíssim de Jesús, per la vostra ferida 

preciosa, oberta per a donar pas a les 

flames del vostre immens amor, feu que 

l’incendi de la caritat purifiqui els nostres 

cors de la immundícia del pecat.  
 

 

 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL   

Defunció    El dia 31 de maig ens deixà per a anar a la Casa del Pare, DOLORS 

BADRENAS ESQUIUS, vídua de Miquel Dalmases Company, veïna de Valls de Torroella.  

Agraïm i recordem la seva vida entre nosaltres mentre trametem als seus familiars i 

amics el més sentit condol!  

 

DILLUNS DE PENTECOSTA  Demà, dilluns, dia 6, és 

festa. La Missa serà a les 11 del matí, no al vespre.  

 

CÈL·LULA PARROQUIAL   Dimecres, dia 8, després de 

la Missa de les 7. 

ASSEMBLEA SINODAL PARROQUIAL Dissabte, dia 18, 

a les 10 del matí, tothom que ha participat en el 

Sínode està convocat a l’Assemblea Sinodal 

Parroquial, al temple parroquial de Súria. Hi haurà 

pregària a l’Esperit Sant, coneixement de la síntesi 

parroquial i diocesana, fruit del treball dels diferents grups parroquials, i acabarem 

concretant pistes d’avançada parroquial d’acord al treball realitzat. Obert a tothom!  

 

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! 
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BISBAT 

III Recés d’Efatà de Solsona 

Fa algunes setmanes, gairebé una setantena de joves es van trobar al Seminari de 

Solsona en el tercer recés d’Efatà que organitza la diòcesi. Efatà és un recés vivencial, 

testimonial i ple de signes tangibles de l’amor de Déu. És un cap de setmana que per a 

molts és un punt i a part a les seves vides, un cap de setmana on molts descobreixen o 

redescobreixen qui és Jesús. 

Un dels joves que va participar en el recés va escriure aquest missatge que il·lustra el 

que ha estat Efatà per a molts dels participants, «aquest recés ha estat un punt i a part 

en la meva vida. He redescobert la felicitat en Jesús. [...] Mai havia sentit a Jesús tan a 

prop meu. Això els hi vaig dir als pares tot just arribar a casa. I ara no el vull deixar 

marxar, el meu cor és obert per a ell». 

Un cap de setmana ple d’emocions, i escletxes per on el Senyor ha anat entrant a les 

vides de caminants i servidors. 

Aquest recés ha estat coordinat per la Berta Codina i el Mike Ventura, el seu darrer 

recés, juntament amb els coordinadors adults, l’Encarna Lopez i el Ventura Codina, i 

Mn. Marc Majà. En un emotiu comiat, dins de la missa final del recés, Mn. Marc Majà i 

Mn. Lluís Ruiz van beneir als coordinadors per la tasca que han fet. 
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La unció de l'Esperit Sant   
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

Estimats diocesans: 

Pel baptisme, tots els membres del poble de Déu han rebut la “força de 

l'Esperit” (Fets 1, 8), participen de “la unció de l'Esperit Sant” (cf. 1 Jn 2, 

20.27), són instruïts per Déu ( cf. Jn 6, 45) i conduïts cap a “la veritat 

plena” (cf. Jn 16, 13).   Convé fer notar que, a mesura que el cristià va vivint el seu baptisme, va 

adquirint un sentit de la fe i de com viure-la en la vida quotidiana. Això s'anomena 

tècnicament “sensus fidei” o sentit de la fe i és un do de l'Esperit Sant, que està unit a 

l'experiència de fe. És un tema de la tradició, que va reprendre el Concili Vaticà II per dir que 

cada cristià té un sentit de què és allò que pertany a la fe i de com viure l'Evangeli. És més, el 

Concili va afegir que, quan tot el poble de Déu està d’acord en aquest sentit de la fe, quan 

manté una mateixa fe, no es pot equivocar i, per això, es diu que és infal·lible quan creu (“in 

credendo” cf. LG 12).  En el seu escrit programàtic “Evangelii Gaudium” el papa Francesc va 

explicar amb molta claredat aquest tema: “En tots els batejats, des del primer fins al darrer, hi 

actua la força santificadora de l'Esperit que els impulsa a evangelitzar. El Poble de Déu és sant 

per aquesta unció que ho fa infal·lible in credendo. Això vol dir que quan creu no s'equivoca, 

encara que no trobi paraules per explicar la seva fe. L'Esperit el guia a la veritat i el condueix a 

la salvació. Com a part del misteri d'amor cap a la humanitat, Déu dota la totalitat dels fidels 

d'un instint de la fe —el sensus fidei — que els ajuda a destriar el que ve realment de Déu. La 

presència de l'Esperit atorga als cristians una certa connaturalitat amb les realitats divines i 

una saviesa que els permet captar-les intuïtivament encara que no tinguin l'instrumental 

adequat per expressar-les amb precisió” (núm. 119). 

Considerar que tots els batejats tenen un “sentit de la fe” ( sensus fidei ) impedeix que fem 

una divisió massa rígida entre una Església que ensenya (Ecclesia docens, la jerarquia) i una 

altra Església que aprèn (Ecclesia discens (els fidels laics), perquè tots els fidels gaudeixen 

d'aquest sentit o, com diu el papa Francesc, “també el ramat té el seu “olfacte” per trobar 

nous camins que el Senyor obre a l'Església” (17-10-15 ). Hem de superar la imatge “d'una 

Església rígidament dividida entre dirigents i subalterns, entre els qui ensenyen i els qui han 

d'aprendre, oblidant que, a Déu, li agrada canviar posicions” (18-09-2021). El “sensus fidei” 

capacita tothom en la dignitat de la vocació profètica de Crist, perquè puguin discernir quins 

són els camins de l'Evangeli al món present. Per això, la veu dels laics ha de ser escoltada tant 

com la dels pastors. 

Cal afegir que aquest sentit de la fe té dues dimensions. La primera és més personal: cada 

fidel té aquest coneixement personal, fruit de la gràcia, del misteri de la fe. Ara bé, aquest 

sentit de la fe, per mantenir-se en la veritat, ha d'estar en comunió amb tota l'Església i ser 

guiat pel Magisteri (cf. LG 12) perquè en el pensament dels fidels també hi pot influir l'opinió 

pública o la dels mitjans de comunicació. Per això, el sentit de fe d'un cristià en particular és 

inseparable del “sensus fidelium”, del sentit de fe de tota l'Església. 


