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DIUMENGE XIV DE DURANT L’ANY 

 
 
 
 
 
 
 

Hi ha molt a segar  
i pocs segadors 
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El Regne de Déu és a prop vostre. No us alegreu que els 

esperits se sotmetin a vosaltres; alegreu-vos que els 

vostres noms estiguin escrits en el cel.   
 

La vida que Jesús ens regala és una història d’amor, una 

història de vida que vol barrejar-se amb la nostra i fer 

arrels en la terra de cadascú. Aquesta vida no és una 

salvació penjada “en el núvol” esperant ser 

descarregada, ni una “aplicació” nova a descobrir o un 

exercici mental fruit de tècniques d’autosuperació, ni un 

“tutorial” amb què aprendre la última novetat. 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).  
 

 

SANTORAL DE LA SETMANA  

 

 

Diumenge, dia 3 de juliol: Diumenge XIV de durant l’any.   

Dilluns, dia 4 de juliol: Santa Isabel de Portugal.  

Dimarts, dia 5 de juliol: Sant Antoni Maria Zaccaria, prevere.  

Dimecres, dia 6 de juliol: Santa Maria Goretti, verge i màrtir.  

Dijous, dia 7 de juliol: Sant Ot, bisbe.  

Divendres, dia 8 de juliol: Sant Procopi.  

Dissabte, dia 9 de juliol: Sants Agustí Zhao Rong, prevere, i companys, màrtirs.  

Diumenge, dia 10 de juliol: Diumenge XV de durant l’any. Sant Cristòfol. 

 

 

Sant Cristòfol.  Cristòfol vol dir “portador de Crist”. Es 

tracta d'un màrtir de la regió de Lícia, a la Turquia actual, 

que sembla que va morir cap a l'any 250, sota la 

persecució de Deci. La llegenda el presenta com un home 

gegant que busca el senyor més poderós de la terra i 

descobreix que aquest senyor se'l troba en el servei als 

altres: concretament, ajudant la gent a travessar un riu 

cabalós, com ho manifesta el mateix Jesús en la figura 

d'un infant que ell duu al coll. És el patró dels 

automovilistes, dels viatgers i dels conductors. També és 

el patró principal de la nostra vila de Súria.  
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Comentari a la Paraula       UPP SÚRIA 

 

L’evangeli d’aquest Diumenge és propi de Lluc. Els 

tres evangelis sinòptics (Mateu, Marc i Lluc) ens 

presenten l’enviament dels Dotze deixebles però la 

designació i enviament dels 72 és propi de 

l’evangelista Lluc que ens acompanya en el present 

any litúrgic, C.  

 

En aquest evangeli trobem dues parts ben 

diferenciades: la primera, on Jesús designa 72 a guarir 

malalts i anunciar a tothom que el Regne de Déu és a prop amb els requisits adequats per a 

la missió: Ni bossa, ni sarró, ni calçat. No aturar-se pel camí. Compartir el que els ofereixin 

desitjant en primer lloc la pau per a tothom. La segona part, presenta  el retorn dels deixebles 

tot contents per l’eficàcia de la missió, quan Jesús els exhorta que el més important és que els 

noms de tothom estiguin escrits en el cel.  

 

Qui designa els enviats a la missió és Jesús perquè l’Església és d’Ell. Nosaltres senzillament 

som treballadors en els seus sembrats. Ens correspon posar-nos al seu servei per a 

respondre al què Ell desitgi encomanar-nos. D’aquí la necessitat i la força de  la pregària per a 

descobrir quan i on ens crida. Demaneu a l’amo dels sembrats que enviï homes a segar-los.  

 

Si som d’Ell hem de comptar amb els recursos que Ell ens envia. Ni bossa, ni sarró, ni calçat. 

Senzillament aneu com anyells i quan arribeu digueu primer, la pau sigui amb vosaltres, 

perquè el Regne de Déu és a prop vostre. Com diu sant Pau a la comunitat de Galàcia, Déu 

me’n guard de gloriar-me en res que no sigui la creu de nostre Senyor Jesucrist. Per la seva 

mort i resurrecció hem estat creats de nou. Aquesta és la marca distintiva de Jesús que ens 

dóna la seva misericòrdia i pau. Alegrem-nos en Ell perquè aquest és el nostre consol i amb 

ell consolem tot el Poble de Déu. Bon Diumenge!  
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HORARIS CELEBRACIONS 

DIUMENGE XIV DE DURANT L’ANY    
 

DISSABTE, DIA 2 de juliol de 2022 
 

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 3 de juliol de 2022  
 

10 matí – Valls de Torroella  

12 migdia – Súria  

DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY     

DISSABTE, DIA 9 de juliol de 2022 
 

12 matí – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 10 de juliol de 2022  
 

10 matí – Palà de Torroella  

12 migdia – Súria  

 
 

 

INTENCIONS DE MISSES  

Dissabte, dia 2 de juliol, Súria, 8 vespre: Fernando Álvarez Reguant. Josep M. Barbé 

Vilardell. Jaume Esquius Miquel (15 aniv). 

Diumenge, dia 3 de juliol, Súria, 12 migdia:  Josep Torrades Calvet.  

Dimecres, dia 6 de juliol, Súria, 7 vespre: Manuel Romeo Mora. Esposos Providència 

Suades (11 aniv) i Ramon Reguant.  

Dissabte, dia 9 de juliol, Súria, 12 migdia: Josep Maria Simón Manzanera. Andrés 

Balastegui González.  

Diumenge, dia 10 de juliol, Súria, 12 migdia: Jaume Cots Vila i Sabina Porti Clusella. 

Andrés Plasencia Ramírez i Rosario Burgos Arias. Eusebi Vilaplana i Dolors Porti 

Clusella. 
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VISIÓ PASTORAL 

CORRESPONSABLES EN LA MISSIÓ 

En el cinquè nucli temàtic del Sínode, 

“Corresponsables en la missió”, se’ns 

convidava a reflexionar sobre la participació 

de tots els batejats en la missió de l’Església. 

Tal com es diu a la síntesi del treball diocesà 

de l’Església que peregrina a Espanya, no som 

Església per a nosaltres mateixos, sinó per als 

altres: la missió de l’Església és portar 

l’Evangeli a tothom. 

Tant a nivell diocesà com a nivell parroquial, s’ha constatat la importància de potenciar 

la formació dels laics perquè puguin presentar l’Evangeli i donar raó de la seva fe 

davant la societat. A nivell parroquial, també s’ha vist que cal acompanyar aquelles 

persones que han passat per Alpha perquè un cop acabat el curs no es desvinculin de 

la parròquia.  

A nivell diocesà, s’ha posat de manifest la importància de tenir laics alliberats, amb 

dedicació total a l’Església, com els treballadors apostòlics de la nostra diòcesi.  

La qüestió de la conversió pastoral cap a parròquies missioneres apareix tant a la 

síntesi diocesana com a la síntesi de l’Església que peregrina a Espanya. Es considera 

que cal que aquest treball continuï i cal promoure una nova manera d’estar en el 

territori. Aquesta conversió també ha de comportar un major compromís dels laics, ja 

que l’evangelització és una tasca que correspon a tots els batejats.  
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UNITAT PASTORAL 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL   

Baptisme     El dia 26 de juny rebé el baptisme a Súria la nena LUZ MILAGROS 

ZARACHO BRITEZ, filla de Marcos i Esmilda Elisabeth.  

Enhorabona a la família i ajudem-la a sentir-se sempre ben acompanyada de Crist i la 

seva Església! 

Defuncions    El dia 25 de juny ens deixà per a anar a la Casa del Pare, BEATRIZ MARIA 

MONTOYA FLORES, casada amb Antonio López Morales, veïna de Súria.  
 

El dia 27 de juny ens deixà per anar a la Casa del Pare, ASUNCIÓN MARTÍN GUERRERO, 

casada amb José Fenoy Ramos, veïna de Súria.  

Recordem i agraïm les seves vides entre nosaltres mentre acompanyem als seus 

familiars i amics en el més sentit condol!  

CÈL·LULA PARROQUIAL: Dimecres, dia 6, després de la missa de les 7 del vespre, 

reunió i sopar de final de curs.  

DIJOUS 7: No hi haurà despatx ni missa. 

 

FESTA MAJOR, SANT CRISTÒFOL  

HORARIS DE MISSA  Dissabte, dia 9, a les 12. Diumenge, dia 

10, a les 12. Dilluns, dia 11, a les 12, en sufragi dels difunts de 

l’any. No hi haurà Missa dissabte al vespre.  

BENEDICCIÓ DE COTXES: Dissabte, dia 9, després de la Missa 

de les 12, davant de l’ església de Sant Cristòfol. A les 8 del 

vespre, davant de l’església de Salipota. 

Bona Festa per a tothom !  

 

HOSPITALITAT MARE DE DÉU DE LOURDES   43 Aplec al Santuari de Lourdes de La 

Nou. Diumenge, dia 17 de juliol. Missa a les 12,30 presidida pel bisbe Francesc. Dinar 

de germanor. Xerinola. Res del Sant Rosari. Tots els interessats, inscriure’s a la 

Parròquia abans del dia 11 de juliol.  
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BISBAT 

Roda de premsa de les Càritas Diocesanes  

de Lleida, Solsona i Urgell 

Les Càritas Diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell han destinat durant l’any 2021 un 

total de 6.567.844€ a atendre les persones que acudeixen a l’entitat, un milió d’euros 

més que l’any 2021. 

Pel que fa a les ajudes econòmiques directes, més de 4.000 llars de Ponent i el Pirineu 

han rebut un total de 650.844€ per part de les tres Càritas, una xifra pràcticament 

idèntica a la de l’any 2020, marcada per la pandèmia.  

Una dada que preocupa especialment les tres Càritas és que, a diferència del que era 

habitual, actualment un 17% de les persones que hi acudeixen tenen feina. Aquesta 

tendència a l’alça posa de manifest, per una banda, la precarietat del sistema laboral i, 

per l’altra, la constatació que un nombre elevat de persones viu en la pobresa, tot i 

tenir un contracte laboral. 

En l’àmbit laboral, les Càritas, a través de les seves empreses d’inserció (Troballes, 

Cartaes, Xavier Paules, Volem Feina i Nougrapats), han creat fins a 93 llocs de treball, 13 

més respecte a l’any 2020, suposant un increment del 14%. Les tres Càritas mostren 

preocupació per l’augment imparable dels preus dels subministraments de les llars. 

(Notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat) 
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Cristians amb una profunda experiència de fe    

Glossa Bisbe Francesc Conesa   

Durant aquests mesos de juliol i agost, anirem publicant, en fragments, la 

conferència feta pel bisbe Francesc a Mollerussa el dia 20 d’abril de 2022 amb 

el títol “Creure en Jesucrist en una societat plural”   

Vivim en una societat molt plural. És un fenomen que percebem cada dia 

quan sortim al carrer i ens trobem amb altres persones. Hi ha entre nosaltres una gran diversitat de 

maneres de pensar, de credos i fins i tot de cultures. A més, el fenomen de la globalització, afavorit 

pel desenvolupament dels mitjans de comunicació social, ha provocat que el món es converteixi en 

una petita aldea, una “aldea global” (McLuhan). 

Com viure la fe en Jesucrist en una societat plural? Considero que en primer lloc cal una profunda 

experiència de la fe cristiana, una experiència sòlida de Déu. “En aquests temps son necessaris amics 

forts de Déu”, va escriure Teresa de Jesús. En els nostres dies sentim que la fe està més a la 

intempèrie. D’una banda, troba una gran diversitat de propostes religioses alternatives i, de l’altra, es 

dona una disminució notable del suport social a la religió. Per això son necessaris cristians amb una 

forta experiència i conviccions personals sòlides. No s’hi val viure del que ens han dit o del que altres 

van viure. Cadascú ha de viure personalment la relació amb Jesucrist viu. 

Al principi de la seva Encíclica sobre la caritat, el papa Benet va recordar que “no es comença a ser 

cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una 

Persona, que dona un horitzó nou a la vida i, amb això, una orientació decisiva” (núm. 1). Aquest 

mateix accent el trobem a l’Encíclica “Lumen Fidei” del papa Francesc: “La fe neix de la trobada amb el 

Déu viu, que ens crida i ens revela el seu amor, un amor que ens precedeix i en què ens podem 

recolzar per estar segurs i construir la vida” (núm. 4). El primer i fonamental és la trobada, que cal 

renovar contínuament. 

A l’ambient d’increença, que ens domina, es necessari més que mai accentuar els aspectes 

experiencials i vivencials de la fe: la pregària, l’espiritualitat, la necessitat de cuidar la interioritat i de 

servar el silenci. Necessitem cristians místics, homes i dones “habitats per Déu”. Crec que a això es 

referia K. Rahner quan va dir que “el cristià del futur serà un “místic”, és a dir, una persona que ha 

experimentat alguna cosa, o no serà cristià”. Per això, penso que les nostres comunitats haurien de 

ser “casa de pregària”.  Les comunitats cristianes haurien de ser mestres d’espiritualitat, llocs de 

referència per a les persones que busquen iniciar-se en la pregària i àmbits on arribar a tenir una 

experiència profundament humana del Déu viu. 

No obstant això, aquesta experiència personal s’ha d’obrir sempre a la comunitat, perquè un perill 

que amenaça tota experiència de pregària i la pot fer fracassar és el subjectivisme, és a dir, pensar 

que la meva vivència és la determinant. L’obertura als altres creients, el contrast de la pròpia 

experiència amb la tradició cristiana, el diàleg i la confrontació amb la comunitat són garantia de la 

veritat del que s’ha viscut. La fe té, per la mateixa naturalesa, un caràcter social. Ningú no ho sap tot, 

sinó que tot ho sabem entre tots. 


