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DIUMENGE III DE QUARESMA 
 
 
 

 
 
 

Si no us convertiu,  
tots acabareu igual  
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El Senyor, el Déu dels vostres pares,  

Déu d’Abraham, Déu d’Isaac, Déu de Jacob,  

m’envia a vosaltres.   

 

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) 
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  
 

Déu no deixa mai de sorprendre’ns fent 

camí amb nosaltres. Veiem a la lectura del 

llibre de l’Èxode com s’apiada del seu poble 

oprimit a Egipte. Sent el clam que li 

arrenquen els seus explotadors i no es 

resigna que sigui així sinó que ve a alliberar-

lo cap a un país bo i espaiós, on regalima llet 

i mel. Nosaltres en l’èxode de la Quaresma, 

on ens dolem aquests dies de tantes 

situacions de guerra, refugiats, innocents… , 

seguim fent camí cap a la Pasqua, on la persona per l’esclat de vida de Jesucrist es 

regenerada. És ara temps d’estar alerta per a no caure.   
 

 

Jesús avui des de la paràbola de la figuera estèril ens convida a la conversió. Era 

quotidià trobar a cada llar d’Israel la seva parra i la seva figuera.  El risc més 

amenaçador de la persona és acabar vivint una vida estèril, preocupats només del que 

és material, confortable, fàcil, sense problemes … És fàcil confondre el valuós amb l’útil, 

el bo amb el que ens ve de gust, la felicitat amb el benestar. A poc a poc anem 

substituint els valors que podrien encoratjar la nostra vida per petits interessos que 

ens ajuden a anar tirant. No és gaire, però en tenim prou amb sobreviure sense més 

aspiracions. L’important és sentir-se bé. Ja sabem que això no ho és tot i aquest estil de 

viure no ens omple però procurem convèncer-nos que això ja és molt. Nosaltres 

mateixos ens perdem el goig d’obrir-nos a uns sentiments i unes relacions més plenes, 

més creatives, més alliberadores, que donen major integritat al ser i a la vida. Viure de 

manera estèril significa no entrar en el procés creador de Déu, romandre com 

espectadors passius, no entendre què és el misteri de la vida.  I Jesús no deixa de 

repetir-nos una i altra vegada, si no us convertiu tots acabareu igual!  
 

 

 

El més fàcil és tallar-la d’una vegada. Fa tres anys que no dóna fruit, perquè continuar 

esperant? Només ocupa lloc i total per a res! I l’amo del terreny segueix pacient, 

deixem-la encara un any més. La cavaré, la femaré, treure les males herbes,.. Quina 

paciència la de Déu amb cada un de nosaltres! Deixem-nos treballar per Ell. Posem-nos 

a les seves mans. Estimem la salvació que ens ofereix.  Som obra seva. Empeltem-

nos en la seva gràcia per a tenir saba nova i donar millor fruit. Que aquesta Quaresma 

ens sigui nova oportunitat per a configurar-nos més a Ell. Bon Diumenge !  
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HORARIS CELEBRACIONS 

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 

 

QUART DIUMENGE DE QUARESMA   
 

 

DISSABTE, DIA 26 de març de 2022  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 27 de març de 2022  

10 matí – Palà de Torroella   

12  migdia – Súria 

 

INTENCIONS DE MISSES 

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. Enric 

Castellà Suades i difunts de la familia.  

Diumenge, dia 20, Valls de Torroella, 10 matí: Pere Lladó Cirera. Pere Agut Subirana. 

Ferran Moncunill Augé. Maria Giralt Sole (1 aniv). Josep Costa Comaposada. Trinitat Palà 

Oliva.  

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.   

Dissabte, dia 26, Súria, 8 vespre: Josep Esquius Borràs (1 aniv). Ramon Reguant Masana 

(9 aniv).  

Diumenge, dia 27, Súria, 12 migdia: Fernando Álvarez Reguant. 
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VISIÓ PASTORAL 

HOMILIA A LA MISSA D'INAUGURACIÓ DEL MINISTERI EPISCOPAL -1 

Catedral de Solsona, 12 de març de 2022 

“Com el Pare m'ha enviat, així us envio jo”. Després d'anunciar incansablement l'Evangeli i de lliurar la 

seva vida per nosaltres, Jesús posa la seva missió a les mans dels deixebles. Ell havia vingut per donar 

a conèixer el Pare i revelar el seu amor immens. Ara són ells els qui han de recollir el testimoni i 

proclamar per tot arreu aquella pau i perdó que provenen de Déu. 

“Com el Pare m'ha enviat, així us envio jo”. Aquestes paraules ressonen avui d'una manera particular 

en el meu cor, perquè també jo em sento enviat pel Senyor ressuscitat a aquesta Església de Solsona. 

L'ordenació episcopal em va constituir en successor dels apòstols, amb qui comparteixo una mateixa 

missió: proclamar l'Evangeli, ser missatger de la Bona Nova. Vinc carregat d’il·lusió a prosseguir 

l’anunci de Jesucrist, que en aquestes terres va començar molt aviat i perdura fins avui. Vinc a 

acompanyar la vostra fe, a posar-me al vostre costat per caminar junts. Vinc en actitud de servei, 

doncs no desitjo altra cosa que ser “servidor de la vostra alegria” i proclamar cada dia la Bona Nova. 

L'evangelització al centre 

Desitjaria que la missió ocupés el centre de la vida de la nostra Església. M'agradaria que fos realitat la 

transformació missionera de què parla el Papa Francesc, que tot a la nostra Església estigués al servei 

de la missió. Perquè són molts els homes i les dones que no han rebut la llum de l'Evangeli, que el 

seus cors no han estat tocats per la gràcia i transformats per la fe en Jesús. A ells els hi devem una 

paraula, per a ells hem de proposar la fe en Jesucrist sense cansar-nos i sense por, amb tota 

delicadesa i respecte, com a clau per a la seva vida i com a font de vida per al món. 

Existim per evangelitzar. La nostra Diòcesi de Solsona existeix com a tal  per anunciar Jesucrist entre 

la gent d'aquesta terra i ser-ne signe que transparenti el seu rostre. Això ens exigeix ser una Església 

de portes obertes, sempre disposada a acollir, però també a sortir als carrers per comunicar el goig 

de creure en Jesucrist, hem de ser una Església que surt a les perifèries perquè la llum de l'Evangeli 

inundi el cor de tots els homes. Ens demana sobretot ser una Església propera a tothom, però 

especialment als més pobres, als malalts, als més petits. 

El nostre anunci és el mateix de Crist ressuscitat: que la pau sigui amb tots, que Déu concedeix el 

perdó a l'ésser humà, que Crist és viu i ens envia el seu Esperit per ajudar-nos a caminar vers al Pare. 

Volem fer arribar a tothom la bellesa de l'amor de Déu que s'ha manifestat en Jesucrist (cf. EG 36). 

Hem de proclamar un missatge de reconciliació i de pau. Potser avui, quan sentim que la barbàrie de 

la guerra es fa present a Europa, sentim amb més força la urgència de proclamar el missatge de 

l'Evangeli i continuar anunciant la misericòrdia i el perdó. Necessito de vosaltres per fer la missió.  
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UNITAT PASTORAL   
  

TEMPS DE QUARESMA  No ens cansem 

d’extirpar el mal de la nostra vida. Que el 

dejuni que l’Església ens demana en aquest 

temps enforteixi el nostre esperit contra el 

pecat. No ens cansem de demanar perdó, 

sabent que Déu no es cansa mai de perdonar.  

DEMOGRAFIA PARROQUIAL   El dia 10 de 

març ens deixà RAMON MONTORO LÁZARO, 

veí de Súria.   Descansi en la pau de Déu mentre trametem als seus familiars i amics el 

més sentit condol !   
 

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

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

 

AVUI,  ACTE SOLIDARI MANS UNIDES   

A les 5 de la tarda i al Centre Sant Salvador, 

projecció de la pel·lícula PEQUEÑO PAÍS, 

dirigida per Eric Barbier, fonamentada en la 

novel·la autobiogràfica de Gäel Faye. Donatiu a 

favor de Mans Unides, 6 €.  
 

 

DIMARTS, DIA 22 -   ALPHA    Reunió de l’equip després de la Missa de les 7.  
 

DIMECRES, DIA 23 -  CÀRITAS  Reunió de Junta, a les 5 de la tarda.   
 

DIJOUS, DIA 24 -     LITÚRGIA   Reunió de l’equip a les 4 de la tarda.  
   

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

DIVENDRES, DIA 25 -  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 de la 

tarda.  
 

DISSABTE, DIA 26 - 12 X DÉU  Trobada a les 6 de la tarda.  
 

 

DIUMENGE, DIA 27 -  CREIXEM AMB JESÚS Trobada de famílies de Catequesi a 

partir de 2/4 de 11 del matí. Participació a la Missa de les 12.  
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BISBAT 

Solemne inici de ministeri 

episcopal del bisbe Francesc  
 

El dissabte dia 12 de març va tenir lloc la missa 

d’inici de ministeri episcopal de Mons. Francesc 

Conesa i Ferrer com a bisbe de Solsona. Amb la 

catedral ben plena de fidels solsonins i també 

vinguts de fora del bisbat, a ¾ de 12 va començar 

l’acte de recepció del nou bisbe.  
 

El bisbe Francesc Conesa, acompanyat del nunci apostòlic, Mons. Bernardito C. Auza; l’arquebisbe 

metropolità de Tarragona, Mons. Joan Planellas; el cardenal-arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan 

Josep Omella, i l’administrador apostòlic de Solsona, Mons. Romà Casanova, va entrar per la porta 

principal de la catedral. Allí va ser rebut pel degà del capítol catedral, Mn. Lluís Grifell, acompanyat de 

tots els canonges. El bisbe Francesc va besar la veracreu i tot seguit amb l’aspersori es va aspergir a 

ell mateix i després els presents. El nunci el va presentar a l’assemblea convocada. Llavors, pel 

passadís central es va dirigir a la capella del Santíssim, on va pregar uns moments en silenci. Després 

anà cap a la sagristia a revestir-se.  
 

A les dotze en punt va començar la processó amb el cant d’entrada «L’Esperit del Senyor reposa sobre 

meu» i una representació de vint-i-quatre bisbes — entre el nunci, el cardenal, arquebisbes, bisbes, 

auxiliars i emèrits—, l’abat de Montserrat i el de Poblet; diaques, més d’un centenar de preveres —

entre els del bisbat i els vinguts de fora—, acòlits... El nunci va presidir els primers moments de la 

celebració, en què va saludar el poble fidel. Després l’administrador apostòlic, Romà Casanova, va 

pronunciar unes paraules.  
 

Estant tots asseguts, el nunci va demanar que es presentessin les Lletres Apostòliques —la butlla 

pontifícia en què el Sant Pare nomena el bisbe de Solsona—. Aquesta butlla va ser mostrada als 

membres del Col·legi de Consultors i tot seguit va ser llegida per un prevere. Acabat es va donar 

gràcies a Déu mitjançant un cant i el nunci passà el bàcul al bisbe Francesc Conesa, que en aquests 

moments es convertí ja en bisbe de Solsona. Un fort i llarguíssim aplaudiment amb el públic dempeus 

omplí d’emoció la catedral solsonina. Llavors una representació del poble fidel —preveres i laics— van 

passar d’un a un a saludar el nou bisbe, signe de reverència i obediència.  
 

La celebració eucarística va continuar com una missa normal; això sí, amb molta solemnitat. Els cants 

anaren a càrrec de l’Orfeó Nova Solsona i la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre. A 

l’orgue, Mons. Valentí Miserachs. Per finalitzar, el bisbe Francesc es dirigí a la capella del Claustre, on, 

tot venerant la Mare de Déu, es va cantar l’Himne de la Coronació.     
 

Cal destacar la presència d’algunes autoritats civils, com ara l’alcaldessa de Solsona i tot el consistori 

municipal, alguns presidents de Consells Comarcals, la delegada del Govern de la Generalitat a la 

Catalunya Central i la directora d’Afers Religiosos de la Generalitat, entre altres. En acabar tota la 

celebració, el senyor bisbe, acompanyat dels altres bisbes i autoritats civils, es va adreçar a la plaça 

Major de Solsona, on l’Àliga de la ciutat va ballar en honor seu. Tot seguit va poder saludar les 

persones que s’hi van acostar; entre ells, gent vinguda de Menorca i d’Elx. Tota la celebració va ser 

retransmesa per Trece Tv i també pel canal YouTube del bisbat de Solsona.  
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Al servei de l’anunci de l’Evangeli         
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

 

Estimats diocesans,      

Va encertar el papa sant Pau VI quan va dir que “evangelitzar 

constitueix la felicitat i vocació pròpia de l'Església, la seva identitat 

més profunda. Ella existeix per evangelitzar” (EN, 14). El goig més 

gran que experimenta una comunitat esdevé quan tota ella 

s'implica a l'anunci de l'Evangeli. L'Església és un misteri de 

comunió dels homes amb el Déu Trinitat, que és origen de la 

comunió entre nosaltres. L’evangelització és signe de la vitalitat d’una Església. Quan hi ha riquesa de 

vida cristiana, la comunitat desborda vida i la fa arribar als altres, transmetent-los la pròpia 

experiència de viure en comunió amb la Trinitat. Per això, el papa Francesc diu que l'Església ha de 

ser més missionera, posar-se en actitud de sortida i convidar tothom a viure l'amistat amb Jesús: “és 

vital que avui l'Església surti a anunciar l'Evangeli a tots, a tots els llocs, en totes les ocasions, sense 

demores, sense fàstic i sense por” (EG 23). 

Aquesta actitud de sortir, anunciar i evangelitzar no suposa una pèrdua de vida de la comunitat. Al 

contrari, una comunitat s'ofega quan es tanca en si mateixa, quan està còmoda amb allò que sempre 

ha fet i no sent el desig d'arribar a moltes persones per fer-los partícips de la llum i l’alegria que ha 

trobat en Jesucrist. La missió oxigena a l’Església i renova la vida de les nostres comunitats. La 

comunió és sempre missionera, condueix a la missió i, alhora, la missió és per a la comunió (cf. ChL 

32). 

La nostra Església de Solsona existeix per això. Si hi ha un bisbat i disposem d'uns instruments (cúria, 

parròquies, col·legis, etc.) és per complir “la tasca dolça i confortadora d'evangelitzar” (EN, 75). Per 

això, tots els projectes i les accions de la nostra Diòcesi han d'estar al servei d'aquest anunci. Això és 

el que el papa Francesc anomena “transformació missionera de l'Església” (EG, cap. 1). Es tracta de 

posar la missió al centre de la vida de les nostres comunitats. Mai hauríem de perdre de vista que tot 

a l'Església –les persones, però també les institucions, els béns que posseeix, les estructures- té com 

a finalitat ajudar a transmetre el goig de creure en Jesucrist. 

He d'afegir una cosa molt important, que tampoc no hem d'oblidar: que l'evangelització no és obra 

nostra. Nosaltres som només uns pobres instruments, uns humils treballadors de la vinya. El veritable 

protagonista de l’evangelització és l´Esperit Sant. A les nostres mans no hi ha el poder d’atorgar el do 

de la fe a ningú, ni convertir el cor d'una persona. Tot això és obra de Déu, que actua als cors dels 

homes per mitjà del seu Esperit. L'únic que nosaltres podem fer és posar a la vostra disposició les 

nostres pobres vides, treballar sense descans i resar perquè en moltes persones s'encengui la llum 

de la fe. 


