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DIUMENGE XXXI DE DURANT L’ANY 

 

Estima els altres  
com a tu mateix  
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Reverencia el Senyor, el teu Déu,  

compleix durant tota la vida els manaments 
que et dono, tant tu, com els teus fills  

i els fills dels teus fills.  
 

 
 

La tasca dels pares inclou una educació de la voluntat i un 

desenvolupament d’hàbits bons i inclinacions afectives a 

favor del bé. La transmissió de la fe suposa que els pares 

visquin l’experiència real de confiar en Déu. És fonamental 

que els fills vegin d’una manera concreta que per als seus 

pares la pregària és realment important (Papa Francesc)   
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Comentari a la Paraula, UPP Súria  
 

Jesús preguntat avui per un mestre de la llei 

sobre quin és el manament primer i el més 

important respon vinculant directament 

estimar a Déu sobre totes les coses i estimar 

als altres com a un mateix. Estimar a Déu i a 

la persona, creada a imatge i semblança seva, 

queden tan units que ja no es poden 

desvincular. Un porta a l’altre. Així la religió de 

Jesús és la d’estimar a la persona, al món, a la vida. Estimar al germà és estimar a 

Déu, fins i tot Ell mateix va prendre la condició humana en Jesús de Natzaret, 

especialment en els més febles i pobres per a la dignitat de tots i cada un. Qui no 

estima al germà que veu no pot estimar a Déu que no veu.  

 

L’estima és el que hem de fer créixer en tota situació de compromís i de dificultat. 

L’amor és l’eix central que ha de governar tota situació. Hem de ser sincers en tot 

moment per a deixar-nos omplir i guiar per  l’amor. Estimar en primer lloc és 

contemplar tot el creat, la vida rebuda com a do i la vida de l’altre que em parla. 

Reconèixer-ho i acceptar-ho, per a respectar-ho i treballar-ho pel seu progrés en 

dignitat i qualitat. És escoltar en el més profund de cada ésser per a la seva felicitat. 

Cal estimar-nos generosament tot en la diversitat, en la complementarietat, per a la 

unitat de tot en i amb Déu. És això el que dóna força  i cohesió a la nostra religió. 

Testimonis d’amor. Testimonis de vida. Demanem de saber superar els nostres 

egoismes a favor d’una comunitat de germans que discerneixen junts el que els cal 

pel bé de tots.  Procurem posar en pràctica tot el que el Senyor ens mana per tal de 

ser un poble unit i feliç.  
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HORARIS CELEBRACIONS 
 

AVUI,  

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 

 

TOTS SANTS  

DILLUNS, DIA 1 de novembre de 2021 

10 matí – Castelladral  

12 migdia – Súria  

 

PROPERA SETMANA 

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 
 

 

INTENCIONS DE MISSES 

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.  
 

Dilluns, dia 1, Súria, 12 migdia: Família Serra Simats. Família Corominas 

Vilanova. Esposos Josep Jané i Pepeta Serra, i família. Família Costa Vilanova. 

Esposos Ramon Algué i Antonia Suades. Esposos Manuel Romeo i Filomena 

Mora. Manuel Romeo Mora. Josep Pujol Trulls. Esposos Celestí Payerols i 

Josepa Casas. Esposos Rosario Peramiquel i Miquel Sallés. M. Rosa Sallés. Maria 

Carreño. Dolors Suades.  
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Dimarts, dia 2, Súria, 7 tarda: Família Algué Suades. Esposos Josep Reguant i 

Carme Puigdellivol. Josep Payerols Casas. Esposos Maria Tamayo i José 

Carreño. Antonio Carreño Tamayo. Esposos Providencia Suades i Ramon 

Reguant. Família Reguant Suades.  
 

Dimecres, dia 3, Súria, 7 tarda: Esposos M. Rosa Valls i Martí de la Iglesia.  
 

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.  

 

VISIÓ PASTORAL  

 

Acompanyar al final de la vida  

 

 

Des de l’equip de pastoral de la salut de la 

Unitat parroquial Súria s’acompanya 

espiritualment  a tots els malalts i persones 

d’edat avançada, qui ho desitgen. Els 

visitadors d’aquest equip telefònicament i 

presencialment sempre que  és possible en 

aquest temps de post pandèmia es fan 

presents ja sigui per fer una estona de 

companyia, per a fer una xerradeta, rebre la 

comunió o algun dels sagraments.   

 

Pensem en el bé espiritual que produeix en la persona que creu en Déu rebre algun 

dels seus sagraments: eucaristia, reconciliació, unció dels malalts. No deixem que els 

nostres marxin d’aquest món sense l’equipatge adequat per a anar a viure al costat 

de Déu, quan la última cosa que es perd és la consciència i per a qui ha viscut tota la 

seva vida de cara a Déu la força i l’escalf que li dóna saber que en els últims 

moments Déu és amb ell.  

 

No oblidem celebrar l’eucaristia per a qui ha estat important i l’ha acompanyat al 

llarg de la seva vida. El seu comiat l’hem de personalitzar com al qui se’n va li 

agradaria i d’acord a la manera com ha viscut. Ben segur que des del Cel ens ho 

agrairà ! Que tots els nostres sants de casa els acompanyem i els acomiadem com es 

mereixen i desitgen. Què més podem oferir-los-hi ? 
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UNITAT PASTORAL  
Demografia parroquial  

Defuncions  

El dia 22 d’octubre ens deixà per a anar a la Casa del 

Pare, MERITXELL MOLINA RUBIO, veïna de Santpedor.  

El dia 24 d’octubre ens deixà per a anar a la Casa del 

Pare, MABEL NIETO AGÜERA, vídua d’Eladi Serrano 

Ortega, veïna de Súria.  

El dia 26 d’octubre ens deixà, JAUME MACIÀ AGUT, vidu,  

veí de Súria,  

 

Agraïm les seves vides entre nosaltres mentre els encomanem al Pare del cel i 

trametem el més sentit condol a familiars i amics. Descansin en pau !  

Tots Sants  

Dilluns, dia 1, a Castelladral, després de la Missa, Visita al cementiri.  

Dilluns, dia 1, a Súria, a les 5 de la tarda, rosari al cementiri.  

 

Fidels Difunts  

Dimarts, dia 2, a Valls de Torroella, a les 4 de la tarda, rosari al 

cementiri.  

 

Pastoral de la salut  

Dimarts, dia 2, a les 4 de la tarda, al Centre Sant Salvador, 

reunió de l’equip de pastoral de la salut.  

 

Pregària comunitària  

Dijous, dia 4, a ¾ de 6 de la tarda, a l’església de Súria, Exposició del Santíssim i 

Rosari.  

 

Equip de Gestió i Evangelització    Divendres, dia 5, després de la Missa de les 7, 

reunió de l’equip. 
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BISBAT 

Inici del Sínode a la 

nostra Diòcesi: 

caminem junts!  
 

El dia 16 d’octubre va tenir 

lloc, a la catedral de Solsona, 

la celebració d’inici del Sínode 

a la nostra diòcesi, presidida 

per Mons. Romà Casanova. 

Unes 180 persones entre 

mossens i laics hi van 

participar. La jornada va 

començar amb l’acolliment 

dels participants als claustres 

de la catedral, tot compartint 

un esmorzar.   

 

Seguidament van entrar dins 

la catedral per escoltar la 

xerrada presentació del 

Sínode que va anar a càrrec 

del bisbe Romà i l’equip 

diocesà creat per a promoure 

la participació diocesana del Sínode. En aquesta presentació es va explicar què 

és un Sínode, quan serà el proper, de què tractarà, per què és tan important, 

quines són les fases del procés i com participar-hi. 

 

En acabar va tenir lloc la solemne eucaristia d’inici del Sínode presidida pel 

bisbe i concelebrada per tots els mossens. Com a cloenda totes les persones 

participants de la missa, tant mossens com laics, van sortir fora la catedral en 

processó i es van col·locar al voltant de la font de la Plaça Palau. Allí van cantar 

el Credo i fou el moment culminant d’unitat eclesial i de començar a caminar 

junts. 
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«Espero la resurrecció 

dels morts i la vida de la 

glòria» 

Glossa Bisbe Romà Casanova  
 

En una societat on predomina la visió 

immanentista, sense horitzons oberts 

ni futur al davant, els cristians tenim la 

gosadia de professar la nostra fe en 

Crist, mort i ressuscitat. Certament és una gosadia per a molts dels nostres coetanis 

l’afirmació d’una existència més enllà d’aquesta vida terrenal; i encara n’és més, 

d’agosarada, la nostra fe que proclama que hi ha algú que ha vençut la mort, que ha 

ressuscitat, que viu per sempre en la glòria de Déu. Però el paroxisme de la nostra gosadia 

cristiana és l’asseguració, des de la nostra fe, de la resurrecció dels morts. Sí, posant la 

confiança en Déu, que ha ressuscitat el seu Fill d’entre els morts, sabem que els nostres 

pobres cossos, que són enterrats en la debilitat, ressuscitaran el darrer dia, quan Crist es 

manifesti, ple de glòria i de majestat, als ulls de tothom. 

 

Aquesta fe acompanya l’Església des dels seus inicis, des d’aquell matí de Pasqua, quan 

Crist, victoriós sobre la mort, es va aparèixer a les dones i als deixebles. Aquell matí l’horitzó 

restà obert a la infinitud de la vida en la glòria de Déu. No hi ha res que pugui destruir la 

certesa de la plenitud de vida per al qui creu en Crist, ni la mateixa mort, la nostra primera 

enemiga, perquè el seu reialme ha estat derrotat. Aquesta gran esperança és la que dóna 

alè en les lluites de cada dia als deixebles de Crist de tots els llocs i tots els temps. I, encara 

que no ho sembli, aquesta esperança és la font de l’autèntica llibertat. En donen 

testimoniatge les legions d’homes i dones que, al llarg dels segles, en la vida silenciosa i 

humil, han estat capaços d’estimar fins al final, donant-se de veritat, fent present la vida 

nova que brolla del cor del qui creu en Jesucrist. 

 

Què, n’és, d’important, doncs, per als nostres coetanis que viuen sense esperança, sense 

horitzons, sense futur, que poguessin trobar en nosaltres, en la nostra manera de 

comportar-nos i d’afrontar els entrebancs de l’existència, quelcom diferent del que abunda 

en el pensament dominant! Les nostres comunitats cristianes, les nostres famílies, cada un 

de nosaltres hem de viure amb coherència la nostra fe. I ho hem de fer per caminar en la 

veritat que porta a la vida eterna; però també hem de ser coherents perquè, quan molts 

cerquin el sentit de la seva existència, trobin en nosaltres la flama encesa de la fe en Crist 

que ha vençut el pecat, el sense sentit, la buidor, la tristesa, la mort.     


