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DIUMENGE XXXIII DE DURANT L’ANY  

 

 

Reunirà els seus elegits, 

que vindran de tots quatre vents 
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M’ensenyareu el camí que duu a la vida: 
joia i festa a desdir a la vostra presència; 

al vostre costat delícies per sempre. 
 

 
 

En tots els batejats, des del primer fins al darrer, hi 

actua la força santificadora de l’Esperit que 

impulsa a evangelitzar. Cada un dels batejats és un 

agent evangelitzador (Papa Francesc) 
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Comentari a la Paraula, UPP Súria  

 

Ens trobem en el penúltim diumenge de 

l’any litúrgic. La Paraula de Déu avui ens 

parla dels temps finals i ho fa amb el 

gènere literari que en diem apocalíptic. En 

aquest gènere no cal donar valor literal a 

tots els esdeveniments catastrofistes i 

terribles que se’ns narren sinó entendre’l 

com a llenguatge simbòlic que ens 

presenta una idea comú: el món no és etern. Té un principi i un final com la humanitat. 

Se’ns  ofereix la salvació de Déu per Jesucrist que vindrà al final dels temps en glòria i 

majestat.  Rere la terrible tempesta, on cau fins i tot el vell sol, , després d'aquelles 

desgràcies, el sol s'enfosquirà, la lluna no farà claror, les estrelles aniran caient del cel i 

els estols que dominen allà dalt trontollaran, sobre els núvols amb gran poder i amb 

gran majestat veuran venir el Fill de l’Home. Mentrestant els seus àngels reuniran dels 

quatre vents els seus elegits. Esclata triomfalment un altre Sol, arriba solemnement el 

Messies alliberador. Reuneix, des dels quatre vents, els membres del Poble de Déu i es 

fa realitat el Regne tan llargament anhelat. Jesús ens anima a viure no ingènuament 

sinó amb una immensa esperança. A viure la vida i la mort amb Ell. És un viure ja en el 

Senyor confiant que arribarà un dia que estarem plenament amb Ell. Aquesta es la 

nostra salvació en el Crist que ens fa testimonis seus en el compromís d’assolir un dia 

totes les realitats en el seu amor. De les realitats temporals i caduques a les plenes i 

per sempre. En Jesucrist i la seva resurrecció trobem el goig de la nostra vida confiant 

en les seves paraules que no passen.  
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HORARIS CELEBRACIONS 
 

AVUI,  

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 

 

PROPERA SETMANA 
 

DISSABTE, DIA 20 de novembre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 21 de novembre de 2021 

 

10  matí – Valls de Torroella     

12 migdia – Súria 
 

 

INTENCIONS DE MISSES 

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. 

Dijous, dia 18, Súria, 7 tarda: Esposos M. Rosa Valls (2 aniv) i Martí de la Iglesia.  

Divendres, dia 19, Súria, 7 tarda: Dolores Cruz Prados. Paula Cruz Prados. Silvestra Cruz 

Prados. Josefina Claret Cruz.  

Dissabte, dia 20, Residència Bell Repòs, 2/4 6 tarda: Roser Reguant (32 aniv).  

Diumenge, dia 21, Súria, 12 migdia: Esposos Domingo Pena Vilaplana i Elvira Figuls 

Feliu. Mn. Josep Ferrer Trulls. Gna. Maria Puigdellivol (35 aniv).  
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VISIÓ PASTORAL 

Per què fem el que fem? Per fer deixebles missioners 

Quina és la missió de l’Església? Per respondre a 

aquesta pregunta cal que anem als últims versets 

de l’Evangeli segons sant Mateu, a l’episodi 

conegut com el Gran Enviament (Mt 28,19-20). És 

allà on Jesús diu als seus deixebles: “Aneu, doncs, 

a tots els pobles i feu-los deixebles meus, 

batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de 

l’Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot allò que 

us he manat”. Aquesta és la missió principal de 

l’Església: “fer deixebles missioners”.  

És obvi que Jesús va donar a la seva Església 

naixent quatre tasques: Aneu, feu deixebles, 

bategeu i ensenyeu a guardar els manaments. Un 

d’aquests verbs és el centre gramatical de la frase 

i, per tant, el centre teològic. És el verb fer —

literalment “feu deixebles” (math-eteusate). Aquesta tasca és la més important del Gran 

Enviament i tots els altres aspectes missionals de l’Església —anar, batejar i ensenyar— 

giren entorn del fet de fer deixebles. 

Però, què volem dir quan diem fer deixebles? La paraula deixeble —en grec mathetes, 

que prové del verb manthanein— significa “el qui aprèn”. Així doncs, ser un deixeble és 

ser un alumne. Ser un deixeble de Jesús és estar compromès en un procés 

d’aprenentatge de tota la vida, que té per objectiu aprendre de Jesús, el Mestre. El 

deixeble no és aquell qui rep cursos de formació cristiana, sinó el qui aprèn de Jesús a 

esdevenir com Ell.  Fer-se deixeble és comprometre’s amb aquest procés de 

creixement. Tots som cridats a oferir als altres el testimoniatge explícit de l’amor salvífic 

del Senyor, que més enllà de les nostres imperfeccions ens ofereix la seva proximitat, 

la seva Paraula, la seva força, i dóna un sentit a la nostra vida. El teu cor sap que no és 

el mateix la vida sense ell; llavors això que has descobert, això que t’ajuda a viure i que 

et dóna una esperança; això és el que necessites comunicar als altres.  

La missió és un estímul constant per a no quedar-nos en la mediocritat i per a 

continuar creixent. Tots som cridats a créixer com a deixebles missioners!   
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UNITAT PASTORAL  
Demografia parroquial 

 

Defuncions  

El dia 4 de novembre ens deixà per a anar a la Casa del Pare, 

MARIA FRANCISCA GARCIA BAZ, vídua de Marcelino 

Rodriguez, veïna de Súria.   

El dia 6 de novembre ens deixà per a anar a la Casa del Pare, 

FERMIN RIBALTA SERRA, casat amb Matilde Rosas, veí de Palà 

de Torroella.  

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!  

Càritas   Dimecres 17, a les 10 del matí, reunió de 

la junta de Càritas.  

Vida Creixent  Dimecres, dia 17, a les 4 de la tarda, 

reunió del grup de Súria i del grup de Valls de 

Torroella.   

Cèl·lules parroquials   Dimecres 17, a ¾ de 8 del 

vespre, trobada dels grups de cèl·lules parroquials, 

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. 

Equip de Gestió i Evangelització    Divendres 19, després de la missa de 7, al Centre 

Sant Salvador.  

Concert de Santa Cecília Dissabte 20, a les 6 de la tarda, a l’església de Súria, concert de 

Santa Cecília, a càrrec de la coral La Llanterna. 

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. 
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BISBAT 

 

Alpha online: una nova modalitat evangelitzadora 
 

Ja fa unes setmanes que es va iniciar l’Alpha online amb una durada prevista de dotze 

sessions. Entre els propòsits d’aquestes trobades Alpha online se’n pot subratllar tres: 

 

 El primer: Oferir les eines i 

habilitats formatives a 

aquelles parròquies del 

bisbat que en algun 

moment vulguin posar en 

marxa un Alpha online (la 

incertesa sobre l’evolució 

de la crisi sanitària ho 

justificaria). 

 

 El segon: Facilitar a aquells 

servidors dels equips Alpha 

de les parròquies que 

encara no han pogut rebre 

el Curs Alpha, tenir 

l’oportunitat de viure’l i experimentar-lo en allò que constitueixen els seus 

elements primordials: un temps d’acollida, la xerrada setmanal i el debat en petits 

grups. 

 

 El tercer: Donar la possibilitat d’unir-se, en aquests encontres, a aquelles 

persones de les parròquies que difícilment podrien participar en un Alpha 

presencial (per motius de salut, per incompatibilitats horàries o per impossibilitat 

de desplaçament...). 

 

El curs es realitza via plataforma zoom i hi prenen part totes aquelles parròquies que 

van decidir acollir-se a aquesta modalitat. Cal destacar que el dia 23 d’octubre va tenir 

lloc el que constitueix el cor de les sessions Alpha: el “dia de l’Esperit”.  
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Compartir genera fraternitat   
 

Glossa Bisbe Romà Casanova  

 

El sant pare Francesc, amb la V Jornada Mundial dels Pobres, 

ens fa una crida a posar la mirada en els pobres, tant els qui 

tenim a prop com els qui tenim lluny. Però no pas per a fer 

una estadística més, sinó per a posar-los en el nostre cor: són 

els nostres germans! El Papa cita a un sacerdot italià, Primo 

Massolari (que va exercir el seu ministeri sacerdotal en la 

primera meitat del segle passat), en el missatge per a aquesta 

jornada, amb aquestes paraules: «Als pobres se’ls abraça, no 

se’ls compta». La mirada de cada cristià i de tota la comunitat 

eclesial als pobres no ha de ser pas la d’uns simples 

beneficiaris nostres, sinó que ha de ser la d’uns germans i germanes amb qui compartim; i, al 

mateix temps, participem uns i altres en el si de la comunitat cristiana per a fer present Crist 

enmig del nostre món. 

 

La mirada als pobres que inclogui la certesa que ells tenen molt a aportar-nos a nosaltres, no 

és sempre fàcil. Tenim massa tendència a la pura beneficència, en què uns són els qui donen i 

uns altres els qui reben, els beneficiaris. Certament que sempre hem de fer el bé a tothom; 

però també hem de ser conscients que tots necessitem als altres. La simple beneficència 

«corre el risc de gratificar el qui la realitza i humiliar el qui la rep». El compartir, tot cridant a la 

participació, tant del qui dona com del qui rep, genera fraternitat. Tinguem ben present que la 

pobresa no és la condició solament d’alguns, tots som pobres. Quantes vegades hem sentit 

com, els qui estan compartint entre els més pobres del món, en països de missió, han afirmat 

que la seva experiència és la d’haver rebut més, que no pas el que ells havien donat! Ningú no 

pot tenir una mirada adequada al pobre que troba en el seu camí, si no és conscient de la 

seva pobresa.  

 

Jesús és el primer pobre, el qui ocupa el darrer lloc, i ningú no li prendrà mai. Per això ell 

s’identifica amb els més pobres: cada vegada que ho fèieu a un d’aquests, els més petits, m’ho 

fèieu a mi (Mt 25). «Els pobres són veritables evangelitzadors, perquè foren els primers en ser 

evangelitzats i cridats a compartir la benaurança del Senyor i el seu Regne (cf. Mt 5,3)». Ells 

ens ensenyen molt sovint la solidaritat i el compartir. Certament que als pobres els falta 

quelcom, molt o poc, i, de vegades, fins i tot, el necessari; però mai no «els manca tot, perquè 

conserven sempre la dignitat de fills de Déu, que res ni ningú no els hi podrà prendre». 


