
                Diumenge, 17 d’abril de 2022 - Núm. 3788  
 

 

 

 

DIUMENGE DE PASQUA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Ho veié i cregué  
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Ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, 

cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, 

assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és 

de dalt, no allò que és de la terra.   
 

No tinguis por de la santedat perquè arribaràs a 

ser el que el Pare va pensar quan et creà i seràs 

fidel al teu propi ésser. Cada cristià es torna més 

fecund per al món (Papa Francesc) 

 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

 

  Diumenge, dia 17 d’abril: Diumenge de Pasqua. Resurrecció del Senyor. 

  Dilluns, dia 18 d’abril: Dilluns de Pasqua. Mare de Déu de l’Alegria. Sant Eleuteri.  

  Dimarts, dia 19 d’abril: Sant Lleó IX.  

  Dimecres, dia 20 d’abril: Santa Agnès de Montepulciano.  

  Dijous, dia 21 d’abril: Sant Anselm de Canterbury.  

  Divendres, dia 22 d’abril: Sant Apel·les.  

  Dissabte, dia 23 d’abril: Sant Jordi, patró de Catalunya.  

  Diumenge, dia 24 d’abril: Diumenge II de Pasqua.  
 

 

Sant Jordi  Va ser un soldat romà, nascut al segle III a 

Capadòcia (Turquia) i va morir al segle IV, probablement a la 

ciutat de Lydda, l’actual Lod d’Israel. Segons la tradició, els 

seus pares eren llauradors i tenien molts diners. En d’altres 

versions de la història de Sant Jordi, se’ns diu que el seu 

pare era militar i per aquest motiu el seu fill va voler seguir 

les seves passes.  

Després d’uns anys a l’exèrcit romà, Sant Jordi s’adona de 

que el seu vertader exèrcit és el de Jesucrist, reparteix els 

seus béns entre els pobres, renuncia a la seva carrera 

militar i s’afronta a les autoritats romans. St. Jordi va partir el 

martiri a l’actual ciutat de Lod (Israel) a principis de l’any 300 

en temps dels emperadors Dioclesià i Maximilià.  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA  

Crist ha ressuscitat, al·luia! La Ressurrecció gloriosa del Senyor és la clau per interpretar tota 

la seva vida i és el fonament de la nostra fe. Sense aquesta victòria sobre la mort, diu St. Pau: I 

si Crist no ha ressuscitat, la nostra predicació és buida, i buida és també la vostra fe. (Cf. 1Cor 

15,14).  

La Resurrecció del Senyor és una realitat central de la nostra fe catòlica, i com a tal fou 

anunciada des del principi del cristianisme. La importància d’aquest miracle és tan gran que 

els Apòstols són, abans que res, testimonis de la Resurrecció de Jesús. Aquest és el nucli de 

tot l’anunci, i això és el que, després de més de vint segles nosaltres anunciem al món: Crist és 

viu! La Resurrecció de Jesús és la prova suprema de la seva divinitat. Jesucrist ha ressuscitat, 

no per a que la seva memòria romangui viva en el cor dels seus deixebles, sinó per a que Crist 

mateix visqui entre nosaltres, i en Ell puguem ja assaborir l’alegria de la vida eterna. El 

Diumenge de Pasqua, tot es renova. La mort i la vida s’afronten en un prodigiós combat: El 

Senyor de la vida estava mort; però ara, viu, triomfa. Aquesta és la novetat de la Pasqua, una 

novetat que canvia la vida del qui l’acull, com ha succeït amb els sants. Així ho va experimentar 

St. Pau mateix.  

Per tant la Resurrecció no és una teoria sinó una realitat històrica revelada per Jesucrist per 

mitjà de la seva Pasqua, que va obrir un camí nou entre la Terra i el Cel (Cf. Heb 10,20). No es 

tracta d’un mite o d’un somni, no és una visió o una utopia, es tracta d’una esdeveniment únic 

i irrepetible. La matinada del Diumenge, Maria Magdalena, Pere i Joan varen trobar el sepulcre 

buit i varen entendre allò que fins llavors no entenien “segons les Escriptures, Jesús havia de 

ressuscitar d’entre els morts”. Jesús ressuscitat es va aparèixer als deixebles d’Emmaús que el 

varen reconèixer quan va partir el pa; el ressuscitat es va aparèixer als Apòstols per la nit al 

Cenacle i després a molts d’altres deixebles a Galilea.  

L’evangeli ens mostra com la Bona Nova de la Resurrecció va provocar en Maria Magdalena la 

reacció d’anar a donar notícia a Pere i al deixeble estimat d’allò que havia vist: “la pedra havia 

estat treta de l’entrada del sepulcre”. El deixeble estimat al arribar i entrar dins el sepulcre “ho 

veié i cregué”. Es tracta del primer acte de fe de l’Església naixent en Crist Ressuscitat, originat 

per la inquietud de Maria Magdalena i pels senyals presents en el sepulcre buit. La 

Resurrecció de Crist és la gran llum per a tot el món, per a cada època de la història, per a 

cada societat i per a cada persona. Pertany a cada persona de creure en aquesta llum que 

sorgeix de la Resurrecció, de creure com ho varen fer els Apòstols i viure amb fermesa la 

pròpia fe.  

La Resurrecció del Senyor ens recorda que vivim en aquest món com a peregrins i que ens 

trobem en un viatge cap a la vertadera pàtria, cap a l’eternitat. Avui l’Església proclama amb 

força “Crist ha Ressuscitat”. Demanem a Déu que la humanitat no tingui por d’obrir-li el seu 

cor. L’evangeli de Crist sacia plenament la set de pau i felicitat que habita en el cor humà. Ara 

Crist és viu i camina amb nosaltres. És tracta d’un misteri immens d’Amor.  
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HORARIS CELEBRACIONS 

 

PASQUA   

DISSABTE, DIA 16 d’abril de 2022  

11 nit – Súria  

 

 

DIUMENGE, DIA 17 d’abril de 2022  

10 matí – Sant Salvador de Torroella   

12  migdia – Súria 

 

 

DIUMENGE SEGON  DE PASQUA  

 

DISSABTE, DIA 23 d’abril de 2022 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 24 d’abril de 2022  

10 matí – Palà de Torroella  

12 migdia – Súria  

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

 

Dissabte, dia 16, Súria, 11 nit:  Joan Claret Pujol (8 aniv). Ramon Reguant Masana i 

família.  

Diumenge, dia 17, Súria, 12 migdia: Josep Porti Porti i Puri Garcia. Sebastià Porti 

Camprubí i Teresa Faura. Ermengol Porti Camprubí. Difunts família Puigneró Vila. 

Divendres, dia 22, Súria, 7 tarda: Pepita Guilà Calmet (7aniv).  

Diumenge, dia 24, Súria, 12 migdia: Mateu Rieradevall. Esposos Domingo Pena 

Vilaplana i Elvira Fíguls Feliu.  
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UNITAT PASTORAL 

ÉS PASQUA     A la llum del Senyor ressuscitat, els 

nostres sofriments es transfiguren. On hi havia mort ara 

hi ha vida; on hi havia dol ara hi ha consol. En abraçar la 

Creu, Jesús ha donat sentit als nostres sofriments. I ara 

preguem perquè els efectes beneficiosos d'aquest 

guariment s'estenguin a tot el món. Feliç i santa 

Pasqua! 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL 

 

Ens han deixat per a anar a la Casa del Pare:  

ELISABETH  RODERGAS MARTÍNEZ, 10 d’ abril, 

veïna de Súria.   JOAN FERRER ALBALADEJO, 11 

d’abril, casat amb M. Teresa Garrido Fernández, veí 

de Súria.  JOAN CLOSA LLOBET, 13 d’ abril, casat 

amb Àngela Llobet Cols, veí de Súria.  

Descansin en la pau de Déu mentre recordem les 

seves vides entre nosaltres i trametem als seus familiars i amics el més sentit condol !  

DILLUNS DE PASQUA   Missa a les 11 del matí.  
 

JUNTA DECÀRITAS  Dimecres, dia 20 d’abril, a les 10 del matí.  

EQUIP PARROQUIAL DE JOVES  Trobada dimecres, després de la Missa de les 7.  

EQUIP LITÚRGIA  Dijous, 21 abril,  a les 4 de la tarda.  

EQUIP GESTIÓ PARROQUIAL  Divendres, 22 abril, després de la Missa de les 7.  

EXPOSICIÓ SANTÍSSIM I ROSARI  Dijous,21 abril,  a ¾ de 6 de la tarda.  

COMIAT GERMANES FILLES DE LA CARITAT  Dissabte, dia 30 d’abril, 11 matí, a la 

Residència Bell Repòs. Acompanyem-les i agraïm el seu servei durant tants anys!  

DIA 1 DE MAIG  A 2/4 de 11 del matí, Festa dels Pubills a Valls de Torroella. A 2/4 de 1 del 

migdia, Missa Festa Major a Salipota, no a la parròquia.  

VIDA CREIXENT  Qui desitgi participar a la trobada de Vida Creixen a Montserrat el 

proper 5 de maig, comunicar-ho a la parròquia o a la Joaquima Cols. 
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VISIÓ PASTORAL 

Regina coeli 

 

Reina del cel,  
alegreu-vos, al·leluia. 

Perquè aquell  
que meresquèreu 
portar, al·leluia. 
Ha ressuscitat  

tal com digué, al·leluia. 
Pregueu Déu per 

nosaltres, al·leluia. 
Alegreu-vos,  

Verge Maria, al·leluia. 
Realment el Senyor ha 
ressuscitat, al·leluia. 

  

Preguem: 

Oh Déu, vós ompliu el món d'alegria amb la resurrecció del vostre Fill, 

Jesucrist, nostre Senyor. Per la intercessió de la seva Mare, la Verge Maria, 

concediu-nos d'arribar al goig de la vida eterna. pel mateix Jesucrist Senyor 

nostre. 

Amén. 
 

Bona Pasqua!  
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BISBAT 

 

 

El bisbe Francesc presideix la benedicció de Rams i la Missa Crismal  
 

El bisbe Francesc Conesa va 

presidir, per primera vegada com 

a bisbe de Solsona, la benedicció 

de Rams a la plaça de Solsona. 

Cal esmentar que feia dos anys 

que no s’havia pogut fer amb 

motiu de la pandèmia.  

 

El bisbe va portar una palma de 

grans dimensions vinguda 

expressament d’Elx i, acabada la 

missa del Diumenge de Rams, va 

destacar la bellesa de la palma i 

va agrair a l’ajuntament d’Elx 

aquest obsequi que es fa 

tradicionalment als bisbes fills 

d’Oriola-Alacant.   

 

 

L’endemà, Dilluns Sant, va presidir la Missa Crismal a la catedral de Solsona, 

acompanyat per pràcticament tots els preveres diocesans, els quals van renovar les 

promeses de la seva ordenació sacerdotal. Recordem que en aquesta missa, el bisbe 

consagra el crisma i beneeix els olis per als catecúmens i per als malalts. També hi 

participaren religiosos/es, seminaristes, un diaca, novicis i moltíssims fidels de diferents 

indrets de la nostra diòcesi.  

 

Després de la missa, el professor Mn. Salvador Pié-Ninot va impartir una conferència 

sobre “La sinodalitat com caminar junts a l'Església”, donant moltes pistes de com hem 

de viure la sinodalitat. Els preveres van acabar la jornada compartint un dinar al 

Seminari de Solsona.    
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Nascuts a una esperança viva  
Glossa Bisbe Francesc Conesa   
 

Benvolguts germans, 

 

El començament de la primera carta de Pere conté un cant exultant d'acció 

degràcies al Pare per la resurrecció de Jesús (1Pe, 1, 3-9). Certament, el primer sentiment que ens 

brolla al cor aquest diumenge de Pasqua és el de gratitud vers Déu, perquè no ha abandonat el seu 

Fill als braços de la mort, sinó que n'ha acceptat l'entrega generosa i li ha tornat la vida. Avui ens unim 

a aquest cant i diem: “Beneït sigui Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist”. 

 

L'autor d'aquesta carta reconeix que tot ha estat fruit de la bondat i la misericòrdia del Pare i explica 

que la resurrecció de Jesús “ens fa néixer de nou i ens ha donat una esperança viva”. Primer fa 

referència al nostre baptisme, que ens ha unit al misteri de mort i resurrecció de Jesús i ens ha fet 

néixer de nou com a fills de Déu. En el baptisme renunciem a la nostra manera de vida anterior, i ens 

obrim a uns horitzons nous, a una vida nova. Seguidament diu que la resurrecció ens ha obert a “una 

esperança viva”, perquè els desitjos del cristià no es limiten a les coses que podem assolir en aquesta 

vida (la salut, el benestar, les amistats), sinó que tenen com a meta la vida eterna. La resurrecció de 

Jesucrist ens dona la certesa que el mal ha estat derrotat, la mort ha estat vençuda i ens obre a 

l'esperança d'arribar també nosaltres a una vida sense fi, “que res no pot destruir ni deteriorar ni 

marcir”. Per això, la nostra mirada al món i a la vida és molt diferent de la que fan altres persones en 

la nostra societat; nosaltres mirem les coses des de la perspectiva de l'eternitat a què estem cridats. 

 

Aquesta manera de mirar ja és causa d'alegria al present. “Això -diu- us ha de donar una gran alegria, 

ni que ara, si convingués, us haguessin d'entristir per poc temps diverses proves”. És la mateixa 

alegria que van tenir Maria Magdalena i els altres deixebles quan, al matí de Pasqua, van rebre la 

sorprenent notícia que Jesús de Natzaret era viu. Aquesta alegria no és passatgera, sinó permanent i  

arrela en la profunditat més pregona del cor humà. Per això, les dificultats i proves per les quals 

passem no poden acabar-hi. La carta de Pere s'adreça precisament a uns cristians que passen 

dificultats per la seva fe. Aquests cristians eren uns pagesos i pastors que vivien a Àsia Menor (al 

centre de l'actual Turquia) i sentien el rebuig dels seus conciutadans. A la carta es parla de 

persecucions, insults, burles i fins i tot sembla que a algun li van cremar la casa. La carta de Pere els 

convida a viure-ho tot amb alegria, sabent que totes aquestes dificultats serveixen per purificar la fe i 

apreuar-la, com es fa amb l'or. 

 

En aquest punt, dirigeix a aquells cristians unes precioses paraules d'ànim, que serveixen també per a 

nosaltres: “Vosaltres, sense haver-lo vist, l'estimeu, i des d'ara, que heu cregut en ell, sense haver-lo 

vist, esteu plens d'una alegria tan gran i gloriosa que no hi ha paraules per a expressar-la, ja que teniu 

segura, com a fruit de la vostra fe, la salvació de les vostres ànimes”. Nosaltres també creiem en 

Jesucrist sense haver-lo vist i l'estimem. I, a través de la fe, ens arriba la salvació, cosa que ens omple 

d'una alegria immensa, que contagiem als qui tenim al nostre costat. 

 

Germans i germanes: Donem gràcies al Pare que ha ressuscitat Jesús! Alegreu-vos perquè avui s'obre 

per a nosaltres una esperança viva! Bona Pasqua! 


