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DIUMENGE XXXII DE DURANT L’ANY 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta viuda pobra  
ha donat més que tots 
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Això diu el Senyor, Déu d’Israel:  
No es buidarà el pot de la farina ni 

s’abaixarà l’oli de la gerra fins al dia que el 
Senyor enviarà la pluja al país. 

 
La responsabilitat té a veure amb les dimensions 

morals, espirituals i socials de la persona. En aquesta 

moments que tot sembla diluir-se ens fa bé apel·lar a la 

solidesa que sorgeix del fet de saber-nos responsables 

de la fragilitat buscant un bé comú  (Papa Francesc)   
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Comentari a la Paraula, UPP Súria 

  
 

 

La Paraula de Déu avui ens presenta la 

història de dues dones que no són notícia 

per a la societat però si per Jesús. Són 

dues dones vídues i pobres. Encarnen la 

pobresa extrema perquè no tenen ni marit 

ni diners. En canvi, són el centre de la 

misericòrdia de Déu com diu el salm 145 

que avui resem,  “el Senyor, que es manté fidel per sempre, fa justícia als oprimits, 

dóna pa als qui tenen fam, redreça els vençuts, estima els justos”. Per a experimentar 

aquesta gràcia només hem d’arriscar la nostra aparent seguretat.  

 
 

La primera és una vídua de Sarepta, ciutat fenícia al sud de Sidó, actual Líban, víctima 

d’una fam produïda per la falta de pluja durant tres anys i mig en temps del profeta 

Elies (segle IX abans de Crist). Tot i que ella era pagana es fia de l’home de Déu, el 

profeta Elies, i comparteix l’únic pa que li quedava. Per la seva confiança en Déu no 

s’esgota ni el pot de farina ni s’abaixa l’oli de la gerra fins haver passat el temps de fam 

quan es veia abocada a la mort.  

 

 

La segona és una vídua que Jesús observa assegut en el temple. Lloa la seva acció 

perquè aquesta no diposita a la caixeta del temple del que li sobra sinó del que 

necessita per a viure. L’acció té valor no per la quantitat sinó per la seva intencionalitat. 

La plusvàlua màxima és la personal.  

 

En ambdós casos la qualitat personal, l’actitud en compartir el que es té  i la donació 

d’un mateix és molt superior a l’insignificant pa i la petita moneda que s’ofereix. Així són 

les matemàtiques de Déu. De petits fets en sorgeixen grans esdeveniments.  

 

Si Diumenge passat parlàvem d’estimar avui es manifesta aquest amor més excel·lent 

en la donació d’un mateix. Així Jesús va venir i va viure enmig nostre perquè nosaltres 

aprenguem més a conjugar el verb donar-nos i no tant els verbs rebre i exigir.  
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HORARIS CELEBRACIONS 
 

AVUI,  

 

DISSABTE, DIA 6 de novembre de 2021 

 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 7 de novembre de 2021 

 

10  matí – Salo  - Feixes de Coaner    

12 migdia – Súria 

 

PROPERA SETMANA 

 

DISSABTE, DIA 13 de novembre de 2021 

 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 14 de novembre de 2021 

 

10  matí – Sant Salvador de Torroella    

12 migdia – Súria 
 

 

INTENCIONS DE MISSES 
 

Dissabte, dia 6, Residència Bell Repòs, 2/4 de 6 tarda: Josep Sellés i Roser 

Reguant.  

Diumenge, dia 7, Súria, 12 migdia: Josep Torrades Calvet.  

 

Dissabte, dia 13, Súria, 8 vespre: Josefa Hernández Checa (1r aniversari). 

Diumenge, dia 14, Súria, 12 migdia: Jaume Cots Vila (8è aniversari). Sabina Porti 

Clusella, Carme Porti Clusella i Sebastià Porti.  Josep Porti Clusella. Família Suller 

Rodón. Esposos Josep Suades i Carme Murs,  i família. 
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VISIÓ PASTORAL  

 

Som allò que tu ens ajudes a ser ...  
 

 

 

 

La nostra Unitat pastoral parroquial cada dia obre les seves 

portes per a atendre de la millor manera possible a totes 

les persones qui necessiten algun servei de la seva, nostra, 

Església. Serà un certificat, un expedient, una missa, un 

respons, un acompanyament espiritual, una visita, una 

catequesi,... Per a això, tenim unes persones preparades per a atendre-us i un equip 

per a servir-vos. A més, d’unes instal·lacions, la majoria d’elles, d’anys, temples, centres 

de culte, locals parroquials, que les desitgem al màxim d’endreçades, netes, curoses,... 

per a un bon servei per a tots.  

 

Vivim en una societat on tot i l’interès i la generositat dels seus veïns, tot té un cost 

material de subministraments, reposicions, manteniment, execució... Cada any 

presentem l’estat de comptes amb el balanç de l’any que acabem i el pressupost pel 

nou any.  
 

 

 

Avui, primer Diumenge de novembre, celebrem la diada de Germanor. És un dia per a 

donar una vegada més gràcies a tothom qui periòdicament i responsablement aporteu 

generosament a la vostra, nostra, comunitat perquè pugui realitzar tots aquells serveis 

que té encomanats i amb la dignitat que els temps i espais actuals ens demanen. I no 

només econòmicament sinó també amb la vostra presència, confiança, participació i 

comunió. Gràcies a tots vosaltres podem gestionar els béns espirituals, materials i 

immaterials que els nostres avantpassats ens han confiat perquè continuem donant 

testimoni de la nostra fe i col·laborem com a i en nom de l’Església a unes relacions 

més fraternes, morals i espirituals, que ens transcendeixen a tots en una societat més 

digna i qualificada.   
 

 

 

També és un dia per a fer una crida a qui es qüestionen si cal ajudar a l’Església tot i 

que desitgen ser atesos en el moments que en senten necessitat. Junts sabem que 

aconseguim bons projectes que ens ajuden a ser. També com a adults sabem que 

junts gestionem aquelles despeses que cal cobrir.  
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UNITAT PASTORAL  
Demografia parroquial 

 

  

Defunció   El dia 29 d’octubre ens deixà per a anar a la Casa del 

Pare, ISABEL SANTISTEBAN SIMON, vídua de José Guzmán Garrido.  

Agraïm la seva vida entre nosaltres mentre l’encomanem al Pare del 

cel i trametem el més sentit condol a familiars i amics. Descansi en 

pau !  

 

Càritas   Dimarts 9, a les 10 del matí i a les 4 de la tarda, trobada d’usuaris de Càritas, al 

Centre Sant Salvador.  

Equip de Gestió i Evangelització    Dimecres 10, a les 

4 de la tarda, reunió d’AIP, al Centre Sant Salvador.  

Equip de Discipulat   Dijous 11, a ¼ de 4 de la tarda, 

reunió de l’equip de discipulat, al Centre Sant 

Salvador.  

Equip de Litúrgia    Dijous 11, a les 4 de la tarda, 

reunió de l’equip de litúrgia, al Centre Sant Salvador.  

Pregària comunitària    Dijous, dia 11, a ¾ de 6 de la tarda, a l’església de Súria, 

Exposició del Santíssim i Rosari. 

Cadena de Pregària per les Vocacions   Els dies 14 i 24 de 

novembre tinguem molt present de pregar per les vocacions. 

Per tal de viure des de la família, el sacerdoci i la vida 

consagrada el nostre baptisme i la missió que cada un de 

nosaltres tenim encomanada.  

 

12xDéu   Dissabte, dia 13, a les 6 de la tarda, inici del grup 

juvenil 12xDéu.  

 

Creixem amb Jesús   Dissabte, dia 13, a les 6 de la tarda, trobada de pares i fills de 

segon curs de la Catequesi.  
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BISBAT 

Germanor 2021: Amb 

tu, som una gran família 
 

Aquest és el lema del dia de 

l’Església diocesana que celebrem 

aquest diumenge. Sembla que en 

aquesta jornada sempre parlem 

de diners i del que ens costa 

mantenir les nostres esglésies 

(llum, calefacció, reparacions de la 

teulada...) per tal que tots puguem 

gaudir de l’eucaristia i viure en 

comunió fraterna. Però aquest dia 

vol anar molt més enllà. 
 

Pensant en el lema: en una família 

ni hi sobra ni hi manca ningú. Tots 

som necessaris i el que un aporta 

en matèria econòmica l’altre ho 

aporta amb el seu 

treball...cadascú amb els dons que 

Déu ens dona i regala cada dia. 
 

A la nostra parròquia ens trobem 

amb la comunitat cristiana que 

prega unida. I l’eina més important 

que té el cristià, per combatre el dia a dia, és sempre la pregària. I aquesta pregària, 

quan es fa en comunitat, es multiplica d’una manera prodigiosa. 
 

Per això us convidem a donar-vos en aquell aspecte en què us sentiu més útils, ja sigui 

econòmicament o amb el vostre acompanyament cap els més febles, amb la vostra 

alegria... 
 

En la vessant econòmica, recordeu que a la vostra parròquia podeu donar de diverses 

maneres i, a part dels canals habituals, podeu fer-ho també a través d’internet posant 

donoamiiglesia.es. És una iniciativa que fa temps que funciona i en la qual els diners 

van directament al compte parroquial de la vostra parròquia. 
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Donem de tot cor    
 

Glossa Bisbe Romà Casanova  

 

La campanya de Germanor, dia de l’Església 

Diocesana, torna a trucar a la porta del nostre 

cor, a fi que la nostra resposta sigui ben 

generosa. Però, tot i que truca a la porta del 

nostre cor, la crida que se’ns fa troba ressò en 

el nostre mateix cor. Perquè l’Església no és, de 

cap manera, per al creient en Crist, una realitat 

estranya, extrínseca a ell mateix. L’Església habita en el nostre cor, perquè tots i cada 

un de nosaltres som l’Església, el Cos de Crist, que peregrina per aquest món. 
 

Entendre i viure el misteri de l’Església és entrar en el misteri de comunió de Déu 

mateix. L’Església és, com ens recorda el concili Vaticà II, tot citant sant Cebrià de 

Cartago, «poble unificat des de la unitat del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant» (Lumen 

gentium, 4). La realitat de comunió en l’Església és essencial per a entendre qui som i 

quina és la nostra missió. De la comunió que portem en la nostra essència neix la 

comunió entre nosaltres i, com a expressió d’aquesta, la comunió de béns. Entre els 

creients en Crist hi ha una relació profunda que va més enllà de la carn i la sang; és la 

comunió que ens fa compartir els dons que hem rebut del Senyor per al bé dels 

germans. La diada de Germanor ens recorda que la comunió de béns ens demana la 

col·laboració econòmica amb la nostra Església a tots els nivells: diocesà, parroquial, 

comunitari.  
 

La comunió de béns no és, doncs, una qüestió baldera, sinó necessària, perquè no 

podem pas afirmar que una cosa ens ha arribat al cor mentre no ens toca la butxaca 

—o la targeta de crèdit, diríem ara—. Portar endavant l’obra evangelitzadora, 

celebrativa i caritativa és responsabilitat de tots nosaltres. Ningú no pot mirar cap a un 

altre costat; és tasca de tots sense exclusió, perquè sense la col·laboració de tots no és 

possible. 
 

La crida a la generositat que fa sempre l’Església per a totes les necessitats vol arribar 

al cor de tots perquè donin amb generositat, dintre les possibilitats de cadascú. 

Certament que, en la mesura en què siguem conscients dels béns que rebem de la mà 

generosa del Senyor, que ens mira sempre amb amor i té cura de nosaltres amb 

misericòrdia, serem generosos en la nostra donació personal i en la nostra aportació 

econòmica. La nostra Església de Solsona té moltes obres de comunió, evangelització i 

caritat en marxa. Entre tots hem de fer possible una Església en què caminem més 

junts, essent cada dia més missioners, des de la comunió de béns, expressió del que 

som i vivim.  


