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DIUMENGES XIX-XX DURANT L’ANY  

 
 
 

Feliç la nació  
que té el Senyor per Déu 
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Germans,  envoltats d'un núvol tan gran de 

testimonis, que ens ensenyen com hem de 

viure la fe, alliberem-nos de tot impediment i 

del pecat, que amb tanta facilitat ens lliga i, 

sense cansar-nos-en, llancem-nos a córrer en 

la prova que ens ha estat proposada. 

Tinguem la mirada fixa en Jesús, que ha obert 

el camí de la fe i el duu a terme.  
 

Arribem a ser plenament humans quan som 

més que humans, quan permetem a Déu que 

ens dugui més enllà de nosaltres mateixos per a assolir el nostre ésser més veritable. 

Allí hi ha la deu de l’acció evangelitzadora. Perquè si algú ha acollit aquest amor que li 

retorna el sentit de la vida, com pot contenir el desig de comunicar-lo als altres? La vida 

creix donant-la (Papa Francesc).  
 

 

SANTORAL  

 

Diumenge, dia 7 d’agost: Diumenge XIX de durant l’any.  

 

Dilluns, dia 8 d’agost: Sant Domènec de Guzmán, prevere.  

Dimarts, dia 9 d’agost: Santa Teresa Beneta de la Creu, verge i màrtir. Patrona d’Europa.  

Dimecres, dia 10 d’agost: Sant Llorenç, diaca i màrtir.  

Dijous, dia 11 d’agost: Santa Clara, verge.  

Divendres, dia 12 d’agost: Santa Joana Francesca de Chantal, religiosa.  

Dissabte, dia 13 d’agost: Sant Poncià, papa, i sant Hipòlit, prevere; màrtirs.  

Diumenge, dia 14 d’agost: Diumenge XX de durant l’any.  

Dilluns, dia 15 d’agost: Assumpció de la Benaurada Verge Maria.  

Dimarts, dia 16 d’agost: Sant Esteve d’Hongria.  

Dimecres, dia 17 d’agost: Sant Jacint.  

Dijous, dia 18 d’agost: Santa Helena.  

Divendres, dia 19 d’agost: Sant Joan Eudes, prevere. Sant Ezequiel Moreno Díaz, bisbe.  

Dissabte, dia 20 d’agost: Sant Bernat, abat i doctor de l’Església.  

Diumenge, dia 21 d’agost: Diumenge XXI de durant l’any.  
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ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU  

 

En la solemnitat d’avui, el poble de Déu 

expressa amb joia la seva veneració a la 

Benaurada Verge Maria. Així es fa realitat,  

«totes les generacions em diran benaurada» 

(Lc 1,48). L’assumpció al cel, en cos i ànima, 

és un privilegi diví concedit a la Santa Mare 

de Déu per la seva particular unió amb 

Jesús. Es tracta d’una unió corporal i 

espiritual, que va començar amb 

l’Anunciació i que va madurar al llarg de tota 

la vida de Maria a través de la seva singular participació en el misteri del Fill. Per això 

diem que ha estat la primera deixebla. 

La vida de la Mare de Déu va ser com la d’una dona qualsevol del seu temps però cada 

acció diària ella la feia sempre en unió total amb Jesús. I sobre el Calvari aquesta unió 

va arribar al seu màxim, en l’amor, en la compassió i en el patiment del cor. Per això 

Déu li va donar una participació plena també en la resurrecció de Jesús. El cos de la 

Santa Mare ha estat preservat de la corrupció, com el del Fill. 

L’Església ens convida avui a contemplar aquest misteri: ens demostra que Déu vol 

salvar tot l’home, és a dir salvar l’ànima i el cos. Jesús ressuscita amb el cos que havia 

pres de Maria; i ascendeix al Pare amb la seva humanitat transfigurada. Amb el cos, un 

cos com el nostre, però transfigurat. L’assumpció de Maria, criatura humana, ens dona 

la confirmació de quin serà el nostre destí gloriós.  

Estem cridats a servir i glorificar Déu amb tot el nostre ésser, ànima i cos. Servir Déu 

només amb el cos seria una acció d’esclaus; servir-lo només amb l’ànima seria un 

contrast amb la nostra naturalesa humana. Sant Ireneu, al voltant de l’any 220, afirma 

que «la glòria de Déu és l’home que viu, i la vida de l’home consisteix en la visió de Déu» 

(Contra les heretgies, IV, 20, 7). Si vivim així, en el joiós servei de Déu, que s’expressa 

també en un generós servei als germans, el nostre destí, en el dia de la resurrecció, 

serà semblant al de la nostra Mare celestial.  

Preguem a Maria perquè amb la seva maternal intercessió, ens ajudi a viure el nostre 

camí en l’esperança real de poder-nos retrobar un dia, amb tots els Sants i els nostres 

éssers estimats, tots en el paradís. Bona Festa! 
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UNITAT PASTORAL 

DEMOGRAFIA PARROQUIAL   

Matrimoni   

Preparen el seu matrimoni per l’Església, JAVIER 

GALDÓN HINOJOSA amb TANIA VIZCAINO 

ARAGONÉS, ambdós de Súria.   

Acompanyem-los amb la nostra estima i pregària 

en el compromís que desitgen contreure!  

Defuncions  

El dia 30 de juliol ens deixà per a anar a la Casa 

del Pare, CARME SERRA ALSINA, vídua de Marcel 

Ferrer Malagarriga, veïna de Valls de Torroella.  

El dia 1 d’agost ens deixà per a anar a la Casa del 

Pare, ENRIC MASAFRETS MARSIÑACH, casat amb Lourdes Tomàs Garcia, veí de Salo. 

Recordem i agraïm les seves vides entre nosaltres 

mentre acompanyem als seus familiars i amics en 

el més sentit condol!  

AVUI, FESTA DELS SANTS PATRONS A SALO  

A la Missa de les 10 , honorarem els nostres sants 

patrons, sant Feliu i sant Pere, ens guardin sempre 

en totes les necessitats del veïnat.  En sortir de 

missa, benedicció de cotxes i xofers. Bona Festa a 

tothom!  

DILLUNS, DIA 15, ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU  

El dilluns, dia 15, a la Missa de les 12 celebrarem la festa de la Colònia de Santa Maria. 

Ens acompanyarà com és tradició un cor de música rociera. Bona Festa!  

 

MOLT BONES VACANCES A TOTS ELS QUI EN PODEU GAUDIR. 

SALUT PER A TOTS ! 



                Diumenges, 7 i 14 d’agost de 2022 - Núm. 3804-3805 

 

INTENCIONS DE MISSES  

 

Dissabte, dia 6 d’agost, Súria, 8 vespre: Anna Serra Baeta (10 aniv).  

 

Diumenge, dia 7 d’agost, Salo, 10 matí: Difunts del Semís.  

 

Diumenge, dia 7 d’agost, Súria, 12 migdia:  Jaume Cots Vila i Sabina Porti Clusella. 

Carme Porti Clusella. Sebastià Porti. Josep Porti Clusella, Josep Torrades Calvet.  

 

Dissabte, dia 13 d’agost, Súria, 8 vespre: Josep Sellés i Roser Reguant.  

 

Diumenge, dia 14 d’agost, Súria, 12 migdia: Maria Carreño. Esposos M. Rosa Vall i Martí 

de la Iglesia.  

 

Diumenge, dia 14 d’agost, Súria, 8 vespre: M. Angels Esquius (47 aniv). Mercè Miquel (9 

aniv). Esposos Domingo Pena Vilaplana i Elvira Fíguls Feliu. Esposos Sebastià Fíguls 

Guilanyà i Maria Feliu Reguant.  

 

Dilluns, dia 15 d’agost, Colònia de Santa Maria, Súria, 12 migdia: Família Corominas 

Vilanova. Família Corominas Suades. Esposos Manuel Ruiz i Antònia Cunill. Rosa Ruiz 

Cunill. Gna. Maria Puigdellivol.  

 

 

Dimarts, dia 16 d’agost, Súria, 7 

tarda: Josep M. Garcia Seuba.  

 

 

Diumenge, dia 21 d’agost, Súria, 

12 migdia: Valentí Serra Pubill 

(23 aniv). Maria Sanllehy Rusiñol.  
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HORARIS CELEBRACIONS 

DIUMENGE XIX DE DURANT L’ANY    
 

DISSABTE, DIA 6 d’agost de 2022 
 

8 matí – Ermita de Sant Salvador 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 7 d’agost de 2022  
 

10 matí – Salo   

12 migdia – Súria 

 

DIUMENGE XX DE DURANT L’ANY    
 

DISSABTE, DIA 13 d’agost de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 14 d’agost de 2022  
 

10 matí – Castelladral  

12 migdia – Súria  

ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU  
 

DIUMENGE, DIA 14 d’agost de 2022  
 

8 vespre – Súria  

 

DILLUNS, dia 15 d’agost de 2022 
 

10 matí – Valls de Torroella  

12 migdia – Colònia de Santa Maria, Súria   

DIUMENGE XX DE DURANT L’ANY    
 

DISSABTE, DIA 20 d’agost de 2022 
 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 21 d’agost de 2022  
 

10 matí – Palà de Torroella  

12 migdia – Súria 
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VISIÓ PASTORAL 

EL DRET A L’ALIMENTACIÓ 

PROPOSTA D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE. 

Els hàbits alimentaris són molt diversos. Aquestes tres propostes mostren la 

composició d’una cistella setmanal equilibrada i econòmicament assequible basada en 

tres dietes: Vegana, vegetariana i omnívora. 

 

1.- Cistella vegana: aliments diaris:  

 

FARINACIS (arròs, pasta, tubercles, farina pa...):  1,6 kg/setmana 

VERDURES I HORTALISSES: 2,8 kg/setmana 

FRUITES FRESQUES I DESSECADES: 3,15 kg/setmana 

OLI I FRUITA SECA:0,24 kg/setmana. 

LLEGUMS, FERMENTATS DE SOJA SEITAN, FRUITA SECA I LLAVORS: 2,96 kg/setmana 

GALETES, SUCRE I XOXOLATA: 0,089 kg/setmana 

 

2.- Cistella vegetariana: 

 

FARINACIS: 2,225 kg/setmana. 

VERDURES I HORTALISSES:2,8 kg/setmana. 

FRUITES SEQUES VARIADES: 3,15 kg/setmana. 

LACTIS: 2,43 kg/setmana. 

OLI I FRUITA SECA: 0,24 kg/setmana. 

OUS, LLEGUMS FERMENTATS DE SOJA, FRUITA SECA I LLAVORS: 0,54kg/setmana. 

GALETES, SUCRE, MEL, XOCOLATA: 0,139kg/setmana 

 

3.- Cistella Omnívora: 

 

FARINACIS: 2,225 kg/setmana. 

VERDURES I HORTALISSES: 2,8 kg/setmana. 

FRUITES FRESQUES VARIADES: 3,15 kg/setmana. 

LACTIS: 2,43 kg/setmana. 

OLI: 0,24 kg/setmana. 

CARN BLANCA/VERMELLA, PEIX, OUS, FRUITA SECA, LLEGUMS: 1,475 kg/setmana. 

GALETES, SUCRE, MEL, XOCOLATA: 0,149 kg/setmana. 
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Proposar la fe en una societat plural 
Glossa Bisbe Francesc Conesa   

Unit al diàleg sempre hi ha l’anunci, perquè la missió de l’Església i de 

cada cristià és anunciar Jesucrist com la bona notícia de Déu per a 

l’home. Ho fem sabent que la proposta cristiana és una més d’entre les 

moltes que escoltaran els nostres contemporanis, si bé tenim la 

convicció que Crist i l’Evangeli són la resposta a les seves cerques més 

profundes. 

Crec que és molt important l’estil, la manera com presentem Jesús i l’Evangeli. A la primera 

carta de Pere el seu autor diu a uns cristians que estaven vivint en un ambient hostil que no 

responguin amb violència sinó “donant raó de l’esperança a tothom que la demani” (3, 16). I 

afegeix: “però feu-ho amb amabilitat i respecte”. La paraula que proclamem és molt 

important, però també hem de cuidar la manera com ho fem. 

Abans de res, el nostre anunci de Jesucrist ha d’estar caracteritzat sempre per l’exquisit 

respecte a la consciència dels altres. La presentació de la fe no pot ésser mai impositiva, sinó 

que ha de tenir el caràcter de proposta, d’oferta de vida. No hi ha evangelització sense diàleg i 

sense respecte de les persones. La proposta de l´Evangeli ha d´adoptar l´estil de diàleg, com 

el que Jesús va mantenir amb la Samaritana o amb els deixebles d´Emmaús. Posar en 

pràctica aquest estil evangelitzador requereix de nosaltres la proximitat, la capacitat d’escoltar 

i la comprensió. No ens podem situar davant dels altres jutjant i condemnant, sinó amb 

respecte, obertura de mires i empatia. “En la nostra relació amb el món, se’ns convida a donar 

raó de la nostra esperança, però no com a enemics que assenyalen i condemnen” (Papa 

Francesc, Evangelii Gaudium, 271). 

Aquesta és la raó per la qual el papa Francesc critica sovint el “proselitisme”. L’Església -diu- 

creix per atracció i per testimoniatge, però mai per proselitisme, que és un intent d’imposar 

una ideologia prescindint de la gràcia. No és lícit pressionar els altres perquè acceptin les 

nostres creences. El Concili va recollir un principi, que és clau per a tota evangelització: “La 

veritat no s’imposa sinó per la força de la mateixa veritat, que penetra, amb suavitat i fermesa 

alhora, a les ànimes” (DH 1). Deixem que sigui l’Evangeli el que s’endinsi “amb suavitat i 

fermesa” als cors dels homes. 

 

M’agrada citar un text del final de la carta als colossencs, on sant Pau dona aquest consell: “La 

vostra conversa sigui sempre agradable, amb la seva mica de sal, sabent com tractar cadascú” 

(Col 4, 6). No es pot anunciar l’Evangeli amb cares tristes i llargs discursos, sinó que cal que el 

nostre estil sigui amè, sabent ressaltar el que l’Evangeli té d’amable i atractiu, exposant-ne el 

contingut sense rigideses i sent sensible a cada persona i la situació en què es troba. 

(De la conferència “Creure en Jesucrist en una societat plural”) 


