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DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anima’t i vine ...  
La teva fe t’ha salvat  
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Renoveu la nostra vida, Senyor, 
com l'aigua renova l'estepa del Nègueb. 

Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, 
criden de goig a la sega. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“No podem deixar de dir el que hem vist i sentit”.  
Domund 2021  

 
 

Quan experimentem la força de l’Amor de Déu. Quan reconeixem la 

presència  del Pare en nosaltres no podem deixar d’anunciar i 

compartir  el que hem vist i sentit.  La relació amb Jesús i el seu 

Evangeli ens ensenya fins a quin punt Déu ens estima. Aquesta 

experiència ens urgeix a la missió ( Papa Francesc)  
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Comentari a la Paraula, UPP Súria  
 

 

La ceguesa de  Bartimeu ens mostra la pobresa d’aquell qui viu marginat en la foscor i al 

marge del camí, prop de la terra desèrtica de Jericó.  Fora de la claror, de la vida, del progrés. 

En la buidor. 

Els qui té al seu costat l’obliguen a callar perquè no molesti en el context de la imatge i la 

superació.  Jesús però el sent. No pot passar de llarg. L’ escolta des del cor.  

La manifestació de Bartimeu  assenyala la llum qui és Jesucrist  en contrast amb aquells qui 

prefereixen viure en la foscor del sense sentit. La trobada del cec Bartimeu amb Jesús és fruit 

del qui vol ser restablert, salvat. La seva fe el guareix. Qui vol superar-se no pot callar: 

Compadiu-vos de mi ! 

La fe es converteix així en veure la vida, els altres, la història, amb uns ulls nous. Des de Déu. 

És llum que il·lumina la vida per a discernir l’essencial del que no ho és.  

La guarició del cec Bartimeu en Jesús és un moviment recíproc de creure per a poder veure i 

de voler veure per a estimar, Tan bon punt, és guarit, el segueix decididament camí enllà. Qui  

restava al marge, per Jesús  ara participa plenament d’un projecte nou !  

 

BISBAT 

Mn. Isidre Sala és capellà del 

bisbat de Solsona i missioner 

a Abancay (Perú). Amb motiu 

de la Jornada del Domund 

conversem breument amb 

ell: 
  

-Mn. Isidre, primer de tot, com s’està 

vivint la situació de crisi sanitària per 

Covid-19 en els països de missió?  Al dia 

d’avui ha millorat moltíssim tot, gràcies a 

Déu. Ara els hospitals tenen lloc per 

atendre els pacients; podem sortir al carrer amb les degudes mesures higièniques i les  
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esglésies funcionem a un 50%. [...]. Ja se celebren baptismes, primeres comunions, 

confirmacions, casaments i enterraments amb acompanyament reduït. Es pot dir que estem 

recuperant la normalitat, tan desitjada pels mossens com per la feligresia. 
 

- Creu que la societat és conscient de les necessitats que hi ha en aquests llocs?   Per 

l’experiència dels 31 anys que fa que col·laboro amb Càritas Abancay, i veient les activitats que 

es fan a les parròquies [...] la gent n’és ben conscient. Potser ara no es veu tant pel Covid-19, 

però els grups de solidaritat i les entitats publiques i privades de moltes parts del món 

segueixen ajudant.   

 

- Quina és la principal tasca dels missioners? Creu que en farien falta més?   Sí, en falten més, 

però cal tenir en compte que ara les famílies son més petites, a tots llocs hi ha falta de 

mossens per atendre les necessitats espirituals de la gent [...] Les vocacions son aquí, entre 

nosaltres, però cal demanar-les. No ens cansem de demanar vocacions i els Senyor ens les 

donarà.   

 

- El lema del Domund 2021 és “Explica el que has vist i sentit”. Vostè què destacaria del que ha 

vist durant tots aquests anys?    Ho resumeixo en tres paraules:  

 

-  ACOLLIMENT per part de la gent i dels missioners: els primers, anhelant d’escoltar la Paraula 

de Déu i rebre els sagraments. [...] Els segons, ens fem estimar perquè seguim la manera de 

fer de Jesús a l’evangeli i aprofitem la pauta dels qui ens han precedit i que nosaltres 

deixarem als qui ens segueixin. 

 

-  GENEROSITAT mútua, per part de la gent que et donen el poc que tenen però de tot cor, i 

per part del mossèn la disponibilitat per atendre´ls amb delicadesa i respectant-los en el seu 

tarannà.   

 

-  AGRAIMENT que te’l demostren en tot moment, però els més agraïts som nosaltres que 

constantment aprenem d’ells. En la vida de missió vens a aprendre, no a ensenyar.   

  

- Què els hi diria a les persones del nostre bisbat que estan pensant en col·laborar en la 

campanya del Domund?  Que col·laborin, primer amb la pregària, demanant per ells i per 

nosaltres; després, amb el que puguin, sabent que aquí res es perd, tot s’aprofita. Potser, amb 

l’experiència del Covid-19, ara s’entén millor el que és viure el dia a dia en els països de missió.   

 

- Per últim, li agradaria tornar a la diòcesi de Solsona?  Sí, si es necessari. Jo estic incardinat i 

em sento mossèn de la diòcesi de Solsona, encara que fa 34 anys que estic en el Perú. Aquí a 

Catalunya hi tinc les arrels i la família, bons companys capellans i bons amics,... però serà el 

que Déu vulgui. Posat en les mans de Déu, Ell vol el millor per mi. Sempre disposat a fer la 

Voluntat de Déu. Ell disposarà...i la diòcesi de Solsona em té a la seva disposició. Moltes 

gracies. 
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HORARIS CELEBRACIONS 
 

AVUI,  

DISSABTE, DIA 23 d’octubre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 24  d’octubre de 2021 

10  matí – Valls de Torroella  

12 migdia – Súria 

 

PROPERA SETMANA 

DISSABTE, DIA 30 d’octubre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 31 d’octubre de 2021 

10  matí – Palà de Torroella   

12 migdia – Súria 

  

 

INTENCIONS DE MISSES 
 

Dissabte, dia 23, Súria, 8 vespre: Càndida Closa Serra (1 aniv). 

Diumenge, dia 24, Súria, 12 migdia:   Esposos Domingo Pena Vilaplana i Elvira 

Figuls  Feliu. Josep M. Rodríguez Giró ( 1 aniv). En  acció de gràcies a sant 

Antoni M. Claret. 
 

Dissabte, dia 30, Súria, 8 vespre: Fernando Álvarez Reguant.  
 

 

Diumenge, dia 31, Súria, 12 migdia:  Juanita Cabrera Molina (4 aniv). Esposos José 

Cabrera Linares i Francisca Molina Quintana.  
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UNITAT PASTORAL 

 

Avui, Inauguració del curs parroquial 2021-22 
 

PARTIR PER A COMPARTIR !  
 

Una comunitat fraterna on es parteix, comparteix i reparteix 

la Bona Nova de Jesucrist. 

La nostra raó de ser ! 

 
Mes del Roser   Aquest dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda i a l’església de Palà de 

Torroella, pregària a llaor de la Mare del Roser en aquest mes d’octubre.  

 

Creixem amb Jesús    Aquest dilluns, dia 18, a 2/4 de 6 de la tarda, comença la 

catequesi pels nens i nenes de quart de primària.  

 

 

Dissabte, dia 30, a les 6 de la tarda, al Centre Sant Salvador, trobada de famílies 

de quart de primària.  

 

Pastoral de la Salut   Dimarts, dia 26, a les 4 de la tarda, al Centre Sant Salvador, 

reunió de l’equip de visitadors de malalts.   

 

Cèl·lules parroquials    Dimecres, dia 27, a ¾ 

de 8 de la tarda, al Centre Sant Salvador, 

comença aquest nou espai pels qui volen 

fer un pas més amb la seva fe.  

 

Pregària comunitària    Dijous a ¾ de 6 de la 

tarda, exposició del Santíssim i Rosari.  

 

12xDéu  Dissabte, dia 30, a les 6 de la tarda, pel grup de pre - adolescents de la 

parròquia.  

 

Residència Bell Repòs   A partir d’avui , dissabte, la Missa serà a 2/4 de 6 de la 

tarda.  
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VISIÓ PASTORAL  UPP Súria  

Ara és l’ hora ...    

 

D’acord  a la visió pastoral 

assenyalada per a la nostra 

Església local, Una comunitat 

fraterna on es parteix, 

comparteix i reparteix la Bona 

Nova de Jesucrist, ara fa tres 

anys; l’equip de gestió i evangelització de la nostra Unitat parroquial va concretar 

aquest treball d’una manera progressiva, atenent a les seves tres accions a 

desenvolupar: partir, compartir, repartir per a arribar a ser més de Jesús.  

Els últims dos anys s’ha estat treballant el partir com a sortida de la nostra zona de 

confort, església de manteniment, a una església evangelitzadora, fent atenció als 

signes dels nostres temps soferts en un individualisme i una secularització.  

Ara és moment de fer un pas més avançant del partir al compartir. A més en uns 

temps que el Papa Francesc ens convoca a un temps de Sínode, és a dir, d’escolta 

d’uns i altres caminant junts i deixant-nos sorprendre i qüestionar en el sentir de la 

presència, la paraula i el fer d’uns i altres, en bé de tots.  

Aprofitem aquest temps per a créixer junts. Tenim tant a aprendre d’uns i altres. Fent 

especial atenció al clam dels qui més malament i difícil ho tenen. Doncs, són els 

estimats del Senyor, i com a tals de la seva Església.  

Que l’Esperit de Déu ens guiï, ens il·lumini i ens concedeixi el do del seu discerniment 

per a veure què cal i com cal servir. Bon curs per a tots !  

 



Diumenge, 24 d’octubre de 2021 -   Núm. 3764 

 

L’anunci té la prioritat en la missió  

Bisbe Romà Casanova  
 

Una de les temptacions en el camí del seguiment de Crist, 

fet sinodalment —com ara se’ns demana que fem de 

manera més conscient—, és la d’oblidar que és un camí 

de lluita. No és fàcil —com no ho ha estat ni ho serà 

mai— ser cristià. Solament el qui lluiti per vèncer la 

comoditat, la recerca de solucions ràpides i fàcils, així 

com la temptació de pactar amb un humanisme bonàs, 

que redueix la radicalitat de l’evangeli, podrà seguir 

caminant vers la meta de la santedat i la missió. 

 

Enfront d’un món que no ens plau, on es fan presents 

massa sovint l’egoisme, la injustícia, l’hedonisme, la violència creixent, tenim clares les 

receptes de justícia, harmonia, compassió, solidaritat, fraternitat, perdó, sostenibilitat. Tot això 

és bo; però, és suficient? ¿No ens manca ser més clars per a dir, sense embuts, que totes 

aquestes realitats tenen una font? Els valors, que veiem tan necessaris, ¿pensem que són 

fàcils de sostenir sense un fonament? ¿No hem deixat Déu una mica de banda en la nostra 

mirada a la realitat? ¿Ens creiem de debò que sense Déu no podem fer res? Ens hem de 

preguntar, doncs, si entre nosaltres no està en crisi l’anunci clar i explícit de Crist. 

 

Faig aquesta reflexió en el Diumenge mundial de les missions catòliques, el DOMUND, perquè 

aquesta jornada posa al davant nostre la necessitat de donar suport a l’acció evangelitzadora 

de l’Església per tot el món, assenyaladament en els països més pobres. M’agrada de dir que 

aquesta col·lecta a favor de les missions és un termòmetre de la nostra fe en Crist, únic 

salvador de la humanitat. Qui estima la fe en Crist no la té tancada en la seva intimitat, sinó 

que, com els apòstols en els inicis de l’Església, pensa que no podem deixar de dir el que hem 

vist i sentit (Ac 4,20). Així ens ho recorda el sant pare Francesc: «Els cristians no podem 

reservar el Senyor per a nosaltres mateixos.» 

 

«L’Església existeix per a evangelitzar» (EN, 14), ensenyava sant Pau VI, i ell mateix insistia: 

«L’evangelització també ha de contenir sempre —com a base, centre i, al mateix temps, cimal 

del seu dinamisme— una clara proclamació que en Jesucrist s’ofereix la salvació a tots els 

homes, com a do de la gràcia i de la misericòrdia de Déu» (EN, 44). L’anunci de Crist té, doncs, 

la prioritat permanent en la missió: «L’Església no pot negligir el manament explícit de Crist, no 

pot privar els homes de la “Bona Nova” que són estimats i salvats per Déu» (sant Joan Pau II, 

RM, 44).  
  


