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DIUMENGE XXVI DE DURANT L’ANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Qui no és contra nosaltres  
és amb nosaltres  
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Venerar el Senyor és cosa santa, 

es manté per sempre; 

els determinis del Senyor són ben presos, 

tots són justíssims.  

 
 

 

Els cristians som cridats a acceptar el món com a 

sagrament de comunió, com a manera de compartir amb 

Déu i amb el proïsme en una escala global. És la nostra 

humil convicció que el diví i l’humà es troben en el més 

petit detall contingut en els vestits sense costures de la 

creació de Déu, fins en el darrer gra de pols del nostre 

planeta ( Laudato si 9, Papa Francesc).  
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Comentari a la Paraula, UPP Súria  
 

 

La Paraula de Déu avui ens mostra el 

respecte i l’estima d e Jesús pel bé que 

fa cada persona. Sovint ens quedem 

tancats en els nostres criteris i amb  

aquelles persones que la vida ens ha 

apropat i tot la seva identitat hi ha més 

similitud amb el que nosaltres creiem i 

anunciem. Aquesta tendència reduïda i esquifida ens acaba tancant en nosaltres 

mateixos i amb aquells amb qui ens sentim còmodes i autocomplaents. Jesús ens 

convida a superar aquesta limitació i a estimar el bé que fa cada persona tot i que no 

correspongui al nostre propi grup. En l’Església de Jesucrist l’Evangeli, els carismes, el 

bé i la veritat no són monopoli exclusiu de ningú, ni del clergat ni del laïcat. La riquesa 

d’aquesta Església es troba en la seva complementarietat i en la seva germanor 

universal. D’aquí que quan un membre pateix tots patim amb ell i quan un membre es 

honorat tots ho gaudim amb ell. Ningú som propietaris exclusius de res.  Dintre la 

diversitat tots servim a un sol Déu, qui és Pare de tots, en la comunió d’un mateix 

Esperit.  

Jesús no vol una Església tancada en ella mateixa. Ens ho repeteix constantment el 

Papa Francesc, “prefereixo una Església accidentada per haver sortit que no pas 

malalta tancada en ella mateixa”. Això ens demana a tots fomentar el diàleg i el 

discerniment cristià per a superar tota limitació. Fomentar la solidaritat veient a l’altre 

com un germà amb qui tinc tant a descobrir i compartir. Quan som capaços de mirar el 

món amb aquesta mirada ens adonem que hi ha tant de bé i tants qui estan esperant 

que els arribi aquesta bondat !  
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HORARIS CELEBRACIONS 

AVUI,  

DISSABTE, DIA 25 de setembre de 2021 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 26 de setembre de 2021 

9:30  matí – Palà de Torroella   

10:30 matí – Residència Bell Repòs   

12 migdia – Súria   

PROPERA SETMANA 

DISSABTE, DIA 2 d’octubre de 2021 

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 3 d’octubre de 2021 

10  matí – Castelladral    

12 migdia – Església del Roser, Poble Vell  

 

INTENCIONS DE MISSES 

Dissabte, dia 25, Súria, 8 tarda: Fernando Alvarez Reguant (5 aniv). Manuel 

Orozco Martinez. Juan Caro Serrano.  
 

Diumenge, dia 26, Súria, 12 migdia: Esposos Enric Tarrés i Ramona Parcerisas. 

Enric Castellà Suades (4 aniv) i difunts família. Josep M. Nadal i família. Francesc 

Sala Suades. Francisca Pujol. Salvador Sala Pujol (3 aniv).  
 

Dimecres, dia 29, Súria, 7 tarda: Esposos Miquel Molina i Maria Quintana. José 

Molina Quintana.  
 

Dissabte, dia 2, Súria, 8 vespre: Josep Pujol Trulls.  
 

Diumenge, dia 3, Súria, Església del Roser, 12 migdia: Roser Reguant. Jaume Cots 

Vila i Sabina Porti Clusella. Andrés Plasencia Ramirez i Rosario Burgos Arias. 

Francisco Cots Carrió i Anna Vila Balaguer. Esposos Paquita Suller i Miquel Ferrer. 

Mercè Usero Gomez (35 aniv). Pascual Sanceledonio Coll (11 aniv).  
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: 

VISIÓ PASTORAL  

  Comencem un nou curs  

Per a poder dur a terme la nostra missió necessitem persones amb vocació:  

- Llicenciatura en Actitud de Servei   

- Màster en Compromís. 

- Enginyeria tècnica en Acolliment. 

- Curs de Postgrau en Capacitat d’Escolta.  

- Diplomatura en Lliurament Gratuït. 

- Tècnic Especialista a aixecar l’Ànim. 

 

Es demana dominar algun dels idiomes següents 

· Idioma del Cor. 

· Idioma de l’Esperança . 

· Idioma de la Confiança. 

· Idioma de l’Amistat. 
 

 

Es valoraran les aptituds personals següents:  

· Ambició utòpica. 

· Capacitat de treball en equip. 

· Esperit de superació. 

 Objectius que persegueixi o valors que el moguin. 

S’ofereix un  lloc 

 

- On poder creure que les coses poden ser millors.  

- On tots som importants  

- On l’objectiu és que tothom sigui feliç 

 

Si aquestes qualitats responen al teu perfil, no t’ho pensis més, VINE a sumar en el 

projecte Una comunitat fraterna on es parteix, reparteix i comparteix la Bona Nova de 

Jesucrist. Ell és camí, veritat i vida !  
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UNITAT PASTORAL 
Demografia parroquial  

 

El dia 18 de setembre ens deixà per a anar a la Casa del Pare, 

JAUME ROS JUNYENT, casat amb Carme Esquius, veí de Súria.  
 

El dia 19 de setembre ens deixà per a anar a la Casa del Pare, 

MARIA CARREÑO BARÓN, veïna de Súria,  
 

El dia 22 de setembre ens deixà per a anar a la Casa del Pare, 

JOSÉ BAREA ROMERO,  vidu de Catalina Méndez, veí de Súria.  
 

Descansin en la pau de Déu mentre agraïm les seves vides 

entre nosaltres i acompanyem en el dol a les seves famílies ! 

 

Residència Bell Repòs    Felicitem  avui Diumenge als residents i al personal 

assistencial en l’aniversari de la Residència. Felicitem a les Filles de la Caritat amb motiu 

demà dilluns de la festa del seu fundador, sant Vicenç de Paul.  

 

Pregària comunitària   Dilluns a les 6 de la tarda, Exposició Santíssim. Divendres, a ¼ 

de 7 de la tarda, sant rosari.  

Creixem amb Jesús   Demà dilluns, de 11 a 13 i 

de 16 a 18, inscripcions a la Catequesi per a les 

famílies amb fills nascuts el 2012 i el 2013.  

 

Comissió litúrgia  Reunió dijous, dia 30, a les 4 

de la tarda, al Centre Sant Salvador.  

 
 

 

Equip Gestió i Evangelització     Reunió divendres, dia 1, a partir de la Missa de les 

7.   

 

Mare de Déu del Roser  
 

 

Diumenge vinent, dia 3 d’octubre, la Missa de les 12 

del migdia serà a l’església del Roser del Poble Vell 

per a celebrar la festa de la Mare de Déu del Roser.  

 

 

Puix els vostres goigs refila nostre cor com 
un ocell:   Beneïu la nostra Vila des del 
cim del Poble Vell. 
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BISBAT 

Convivències d’inici de curs de la delegació de Joventut  
 

 
 

Els dies 17 i 18 de setembre, més 

d’una vintena de joves es van 

trobar al santuari de Sant Ramon, 

en el primer Route to God, en un 

format diferent: passar temps 

plegats per resar i per compartir. 

Després d'un inici de curs una 

mica complicat al nostre bisbat, els 

joves es van retrobar per posar en 

marxa el curs: per compartir, 

pregar, riure i plorar. “Tornar a 

començar”  és el nom que van 

escollir per les convivències.   
 

 

 

 

 

 

A l’arribar el divendres van començar amb la missa, el sopar i una estona llarga de 

vetlla al Santíssim i confessions. El dissabte fou un dia distès, per descansar i per 

escoltar una xerrada sobre “El síndrome de la segona part: totes les segones parts són 

dolentes?” a càrrec de Mn. Marc Majà, consiliari de la delegació. El seu discurs va girar 

entorn al Sínode dels Bisbes que ha convocat el papa Francesc, que començarà el 

proper octubre. En acabar la xerrada va haver-hi una estona per compartir en grups 

petits les impressions. 

 
 

 

Després de dinar alguns van resar el rosari, altres van fer alguns jocs i el dia va acabar 

amb la celebració de l'eucaristia. Tornar a començar només de la mà del Senyor! Que 

no se'ns oblidi mai! 
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El nostre camí sinodal amb tota l’Església,  Bisbe Romà Casanova    
 

Fer el camí sinodal pot semblar, 

donant-hi una primera mirada, una 

mica complicat, perquè no en 

tenim pas gaire experiència. Però si 

reflexionem sobre què és 

l’Església, copsem que és misteri 

de comunió i missió. En el cor de 

la santa Església hi batega la 

mateixa vida divina, ja que ella és 

«un poble reunit en virtut de la 

unitat del Pare i del Fill i de 

l’Esperit Sant» (St. Cebrià de 

Cartago). Adonem-nos bé que som comunió, expressió enmig del món de la unitat de la Trinitat 

eterna! Caminar junts és una realitat pròpia de l’Església. I justament la paraula «sínode» 

significa «caminar junts». Si ens observem a nosaltres mateixos, constatem que no hi ha res que 

ens ompli tant el cor com l’experiència de comunió, d’unitat. 

 

També, però, hem de tenir en compte una realitat bàsica, i és que no serem més sinodals perquè 

farem el camí sinodal, sinó que justament és a l’inrevés: com que som Església, celebrem i 

vivim el que som, caminem juntament amb els altres, fem el camí sinodal. Ser sinodals demana 

viure sinodalment en tota ocasió, suposa canviar la nostra manera de relacionar-nos i 

comunicar-nos, implica canvis profunds en la nostra ment, en el nostre cor, en la nostra 

organització, per a ser fidels a la vida i missió que Déu ens confia. El camí sinodal que som 

convidats a fer, seguint la invitació del sant pare Francesc, no l’hem d’entendre, doncs, com una 

estructura estranya afegida. Entrar en l’escola de la comunió per a viure la missió eclesial, 

demana de tots i cada un de nosaltres una conversió fonamental: entendre que, quan anem sols, 

sí que podem anar més ràpids, però, si volem anar més lluny, hem de fer camí amb els altres.   

En els moments eclesials que estem vivint a la nostra diòcesi, ens trobem, providencialment, 

amb el camí sinodal que el Papa convida tota l’Església a fer per a la preparació del Sínode de 

Bisbes de l’octubre del 2023. Ell vol que les Esglésies d’arreu del món aportin la seva reflexió, 

pregària, escolta, diàleg i discerniment sobre la sinodalitat eclesial. Per a Francesc, aquest camí 

que ens invita a realitzar no consisteix a omplir fulls i produir documents, sinó a «fer que 

germinin somnis, suscitar profecies i visions, fer florir esperances, estimular la confiança, 

embenar ferides, entreteixir relacions, ressuscitar una aurora d’esperança, aprendre els uns dels 

altres, i crear un imaginari positiu que il·lumini les ments, enardeixi els cors, doni força a les 

mans». 


