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QUART DIUMENGE D’ADVENT  
 

 

 

Feliç tu que has cregut! 
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Es presentarà a fer de pastor  
amb la majestat del seu Déu,  

amb la glòria del nom del Senyor.  
Ell serà la pau. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal acompanyar amb misericòrdia i paciència les 

etapes possibles de creixement de les persones que 

es van construint dia a dia. A tothom ha d’arribar el 

consol i l’estímul de l’amor salvífic de Déu que actua 

en cada persona (Papa Francesc)  
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Comentari a la Paraula, UPP Súria  

 

Propers al Nadal, Maria és central en aquest quart 

diumenge d’advent. La visita de Maria a la seva 

cosina Elisabet a Ain Karim, a la muntanya de Judà, 

un viatge llarg i difícil en aquells temps, adquireix un 

valor fonamental en les paraules d’Elisabet, “Feliç tu 

que has cregut. Allò que el Senyor t’ha fet saber es 

complirà”. Des d’aquí se’ns il·lumina el sentit del 

Nadal i la promesa de Déu a la humanitat es fa més 

propera. Maria encarna l’espera del poble d’Israel en el Messies i es fia plenament 

d’Ell quan diu, “Faci’s en mi d’acord a la vostra voluntat”. Aquesta acceptació de la 

voluntat de Déu és la que fa present en la història de la humanitat el Crist, Déu 

mateix, que com diu la lectura de sant Pau als hebreus, “Déu meu vinc a fer la 

vostra voluntat”. La fe de Maria és l’obertura definitiva del pla de Déu per a tots els 

pobles. Des de la fe, Maria ho passa i ho guarda tot en el seu cor, el misteri del 

Crist la supera però es fia d’Ell  i s’endinsa en la seva història de la mateixa manera 

que afronta el camí de la muntanya tot i les seves dificultats. Així rep i acompanya 

a Jesús en les diferents etapes de la seva manifestació esdevenint així primera 

creient, primera Església. Ben segur, repetint-se constantment, “Faci’s en mi 

d’acord a la vostra voluntat”. Aquest fiat la fa més propera  a  nosaltres, en la seva 

petitesa, nosaltres pecadors i febles,  siguem capaços de viure la història que el 

Senyor ens té reservada.  Anem a Maria, sota la seva protecció,   perquè davant 

l’amor d’un Déu que ve a nosaltres no ens quedem en la tebiesa o la indiferència 

de les coses mundanes sinó per la seva gràcia esdevenim instruments de pau. 

Repetim avui amb ella, Senyor, augmenteu-nos la fe !  
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HORARIS CELEBRACIONS    

AVUI,  

DISSABTE, DIA 18 de desembre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 19  de desembre de 2021 

10  matí – Sant Salvador de Torroella    

12 migdia – Súria 

 

NADAL  

 

DIVENDRES, DIA 24 de desembre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

11 nit – Missa del Gall  

DISSABTE, DIA 25 de desembre de 2021 

11  matí – Valls de Torroella    

12 migdia – Súria 

DIUMENGE, DIA 26 de desembre de 2021 

11  matí – Palà de Torroella    

12 migdia – Súria 

 

INTENCIONS DE MISSES 

Dissabte, dia 18, Residència Bell Repòs, 2/4 de 6 tarda: Jaume Ros Junyent. Paula 

Farriols Reguant.  

Dissabte, dia 18, Súria, 8 vespre: Pere Peramiquel Riera. Esposos Lluís Santasusana 

i Maria Macià Ribera.  

Diumenge, dia 19, Súria, 12 migdia: Fernando Alvarez Reguant.  

Divendres, dia 24, 2/4 de 6 tarda, Residència Bell Repòs: Jaume Ros Junyent. Paula 

Farriols Reguant.  

Divendres, dia 24, Súria, 11 nit: Isidre Pich Giralt, M. Teresa Molgosa Esparbé, Josep 

Pich Molgosa. Domingo Pena Vilaplana. Esposos Miquel Ferrer i Paquita Suller. 

Ramon Reguant Masana i família.  

Dissabte, dia 25, Súria, 12 migdia: Difunts família Sellés Reguant. Jaume Cots Vila i 

Sabina Porti Clusella. Andrés Plasencia Ramírez i Rosario Burgos Arias. Francisco 

Cots Carrió i Anna Vila Balaguer.Enric Castellà Suades i difunts família.  
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VISIÓ PASTORAL    

Aquest Nadal, cada portal és important       UPP SÚRIA 

Fa més de 2000 anys, en un portal hi va 

néixer el nen Jesús. Es trobava en un 

estable sense gran cosa, una mica de 

palla, una petita foguera i un bressol 

improvisat. Afortunadament, i amb 

l’ajuda de totes les persones que van 

visitar-los, Josep i Maria i el seu fill Jesús 

van poder tirar endavant.  

Nadal ens ofereix una nova oportunitat per deixar néixer el millor de 

nosaltres mateixos i compartir-ho amb els altres. 

Cada portal, la porta de qualsevol domicili conté la història d’una persona o 

família. Càritas ha estat testimoni de les greus conseqüències que ha deixat 

el pas de la COVID-19 a les nostres vides, però sobretot en les vides de les 

llars més vulnerables. 

En molts portals de Catalunya no hi ha cap mula ni cap bou, però hi ha 

famílies que no arriben a final de mes.  

Qui truca avui a la meva porta, als portals veïns? Què em vol dir? Amb qui 

estic disposat a seure a sopar, a escoltar, a acompanyar? 

Aquest Nadal volem celebrar i agrair, però també volem tenir presents i molt 

a prop totes les persones i famílies que no arriben a final de mes. 

Fem d’aquest Nadal un temps diferent i especial. 

Et convidem a formar part de la història comuna, en què podem construir 

una societat en què aprenguem a mirar els altres com a persones, dignes 

dels mateixos drets i de la mateixa capacitat d’estimar i ser estimats. 

Et convidem a viure un Nadal amb consciència de poble, de veïnatge i de 

família, amb una mirada propera i sensible, i més amable, solidària i 

esperançada, participant en la construcció d’una comunitat que cuidi i celebri 

les trobades.                                                               Càritas Diocesana de Solsona 
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UNITAT PASTORAL  
 

Demografia parroquial 

Defuncions    El dia 11 de desembre ens deixà per a anar a la 

Casa del Pare, HONORATO SERRANO RODRIGO, vidu de María 

Angustias Ortega Yépez, veí de Súria.  

El dia 11 de desembre ens deixà per a anar a la Casa del Pare, 

EVARISTO RODRIGO MARCH, vidu de Catalina Flores Jodar, veí de 

Súria.  

Agraïm  les seves vides entre nosaltres mentre els encomanem al Pare del cel, i 

trametem el més sentit condol als seus familiars i amics!   

 

Càritas     

Gran Recapte  S’agraeix la quantitat de 1643 aliments pels més necessitats de casa 

nostra, 65 famílies, gràcies a les aportacions dels establiments Cal Gal, Bon Àrea, 

Llobet, La Cooperativa, Cal Fruitós, Forn 

Subirà, Pep Verdures, Lladó de Valls, 

Remosa, Escola Francesc Macià, Escola 

Fedac, Institut Mig Món, Mina ICL. I a les 

vostres aportacions econòmiques.  

Tot portal és important  Moltes gràcies a 

tots els que us heu ofert a ajudar els Reis 

a arribar a tots els portals! 

Col·lecta per a Càritas parroquial Com cada any, la col·lecta de la missa del Gall va 

destinada a Càritas parroquial. 

Celebració del perdó   Dimecres, dia 22, a 

l’acabar la Missa de 7 a la parròquia. 

Pregària comunitària    Dijous, dia 23,  a ¾ 

de 6 de la tarda, a l’església de Súria, 

Exposició del Santíssim i Rosari.  

Missa del Gall  A la parròquia de Súria, a 

les 11 del vespre.  
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BISBAT 
 

 

La solidaritat i el voluntariat 
 

Quan s’acosten les festes de Nadal, es parla molt de la solidaritat. És 

com si aquestes dates despertessin la part més humana i entranyable 

de les persones. Lligada amb aquesta actitud també hi ha la del 

voluntariat. Fa uns dies, el 5 de setembre es va celebrar el Dia 

Internacional del Voluntariat.   

 

Solidaritat i voluntariat, uns valors en alça en festes nadalenques i 

també en èpoques de crisis: pandèmia, volcans en erupció, 

terratrèmols, tempestes... Doncs SÍ, siguem solidaris, ajudem els altres, 

els necessitats, els damnificats i també SÍ, oferim-nos com a voluntaris 

en tantes tasques que ningú vol fer. Però fem-ho ara i durant tot l’any!  

 

VOLUNTARIAT: a les nostres parròquies, oferim-nos al mossèn, 

demanem-li si fa falta ajuda per fer de lectors, catequesi, neteja, portar 

algun grup, visitar 

malalts...participar en 

algun grup sinodal, ara 

que estem cridats pel 

Sant Pare.  

 

SOLIDARITAT: 

col·laborem 

econòmicament amb la 

nostra parròquia, amb 

algun projecte de Càritas, 

demanem si hi ha alguna persona sola o gran que necessiti companyia. 

 

Aquests valors, aquestes actituds són tan humanes i cristianes que no 

poden quedar-se només en moments puntuals.   
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La visita ad limina   
Glossa Bisbe Romà Casanova   
 

És un goig i un deure del qui us serveix 

en el ministeri de bisbe com a 

administrador apostòlic de la diòcesi 

de Solsona, comunicar a tots els qui 

formeu el Poble de Déu que peregrina 

en aquesta terra beneïda del bisbat 

solsoní que, de l’11 al 16 de gener 

vinent, faré, si Déu vol, la visita ad 

limina. Aquesta visita pren tot el seu sentit des de la unitat i la comunió de l’Església, i 

aquestes tenen un nom i un rostre, Pere i el seu successor, i una seu, Roma. En aquest 

moment concret de la història el nom i el rostre de la unitat en tota l’Església de Crist és 

el papa Francesc. Aquí rau l’obligació del bisbe de fer-la. 

Tres són els moments essencials de la visita ad limina. Un és el pelegrinatge als sepulcres 

dels apòstols Pere i Pau —com ho indica el nom: «visita als llindars dels apòstols»— per 

expressar la confessió de la mateixa i única fe dels apòstols que van donar testimoniatge 

a Roma amb el seu martiri. La comunió de fe amb els apòstols és condició indispensable 

per al ministeri de bisbe. Com deia el papa Sixte III: «Sols es pot ser successor dels 

apòstols si es roman en la fe dels apòstols.» 

 

Un altre moment és l’encontre amb el Successor de Pere. En la visita ad limina els bisbes 

es reuneixen entorn d’ell, realitzant una comunicació dels dons que, per obra de l’Esperit 

Sant, hi ha en l’Església Catòlica. El bisbe forma part del Col·legi Episcopal que té com a 

cap el Papa, i en aquest moment s’expressa aquesta col·legialitat del cos de l’Església. 

Cada Església particular comparteix la vida que brolla del Crist i s’insereix en l’Església 

universal estesa d’orient a occident, amb els dons propis de la diversitat en la unitat. 

L’Església de Roma presideix la comunió en la caritat, tot vetllant perquè les legítimes 

diversitats no puguin fer mal a la unitat, sinó a l’inrevés, serveixin per a això mateix. 

 

Un altre aspecte de la visita ad limina és l’encontre amb responsables dels Dicasteris de 

la Cúria romana, per a tractar amb ells els temes que poden interessar a cada bisbe en 

particular o al conjunt, tenint en compte les necessitats dels temps i llocs de les pròpies 

diòcesis.   

 

Ja des d’ara us demano a tots vosaltres la vostra pregària pel fruit espiritual i pastoral 

d’aquesta visita ad limina. Acompanyeu-me amb la vostra pregària, perquè és a vosaltres 

qui faig present en tots els moments d’aquesta santa visita. Que la nostra fe en Crist i la 

nostra comunió amb l’Església s’enforteixin més i més en aquest moment de gràcia que 

és la visita ad limina. 


