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DIUMENGE XXVII DE DURANT L’ANY 
 

 

Deixeu venir els nens.  
El Regne de Déu  

és pels qui són com ells   
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No seria bo que l'home estigués sol.  

Li faré qui l'ajudi i l'acompanyi.  

Déu creà l'home i la dona.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amor d’amistat s’anomena caritat quan es capta i aprecia el 

valor que té l’altre. L’alt valor de l’altre ens permet de tastar 

l’aspecte sagrat de la seva persona, sense la imperiosa 

necessitat de posseir-lo. L’amor obre els ulls i permet de 

veure, més enllà de tot, quant val un ésser humà. Molts 

ferides i crisis s’originen quan deixem de contemplar-nos  ( 

Papa Francesc, L’alegria de l’amor 127-128 ). 
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Comentari a la Paraula, UPP Súria  
 

 

Mentre els fariseus van a trobar Jesús 

per a comprometre’l parlant del divorci, 

Ell els parla d’estimar. No es tracta del 

compliment de la llei sinó de ser i fer 

créixer l’estimació damunt de la terra 

donant així pas al Regne de Déu enmig 

nostre que omple el cor de la persona i 

l’ajuda a avançar vers la felicitat d’uns i 

altres. 

 

L’amor, aquest mot tan curt de 

pronunciar, aplicable en tan diferents contextos que fins i tot hem arribat a adulterar, 

hem de purificar-lo perquè sigui com el tresor d’un infant que Jesús ens demana que 

s’acostin a Ell per a acollir-los, beneir-los i ajudar-los a créixer.   

 

Per a créixer cada dia més en l’estabilitat i la generositat personal i en les relacions 

humanes, també en el matrimoni, és millor prevenir que haver de guarir. Entre molts 

altres, oferim tres conceptes que ens poden ser remei en la joia i la duresa d’estimar: 

consciència, educació i fe.  
 

 

1. Consciència per a conèixer-nos en les fortaleses i debilitats de cada un. Estimar i 

en el matrimoni per excel·lència és donar i rebre compartint des del ser i on 

passa cada un.  

 

2. Educació. Tant els infants com els adults és necessari que cada dia assistim a 

l’escola de la vida per tal de no caure ni en la monotonia ni la vulgaritat de la vida. 

L’amor va creixent i ressituant-se en tot moment d’acord a tot el que 

experimentem al llarg del temps. En el goig i en el dolor. En la salut i en la 

malaltia.  

 

3. Espiritualitat cristiana. El camí del matrimoni com el de la vida és un mitjà de 

santificació. És una vocació. Sagrament eficaç de gràcia i salvació que es 

concedeixen els esposos, beneits per l’Església, pel bé de les seves vides i els 

fruits de la seva donació.  

 

Tot amor veritable ve de Déu perquè Ell és Amor i vers Ell ha de conduir tota vida 

matrimonial i familiar cristiana.  
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HORARIS CELEBRACIONS 

AVUI,  

DISSABTE, DIA 2 d’octubre de 2021 

6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 3 d’octubre de 2021 

10  matí – Castelladral    

12 migdia – Església del Roser, Poble Vell  

 

PROPERA SETMANA 

DISSABTE, DIA 9 d’octubre de 2021 

6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

DIUMENGE, DIA 10  d’octubre de 2021 

10  matí – Sant Salvador de Torroella  

12 migdia – Súria  

 

 

INTENCIONS DE MISSES 

Dissabte, dia 2, Súria, 8 vespre: Josep Pujol Trulls. M. Belen Farinango. Rigoberto 

LLivipuma. Carmen Torres. Medardo Farinango.  
 

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). Salvador 

Sardans Seriols (16 aniv).  

Dissabte, dia 9, Súria, 8 vespre: Josep Sellés i Roser Reguant.  

Diumenge, dia 10, Súria, 12 migdia: Esposos Vicenç Gubianas i Maria Soler.  

 



 Diumenge, 3 d’octubre de 2021 -   Núm. 3761  
 

VISIÓ PASTORAL  

Convocats en Sínode  

A partir del proper Diumenge, 

dia 10 d’octubre, el Papa 

Francesc convoca tota l’Església 

Universal a la celebració d’un 

Sínode.  

 

Què és un Sínode ? És una 

manera de ser Església i veu 

profètica per al món d’avui. És 

posar-nos tots en camí d’ 

escolta dels uns vers els altres,  

i tots a l’escolta de l’Esperit 

Sant.  Tot per a una major 

coherència en la nostra vida 

cristiana animant-nos a 

testimoniar amb més  

entusiasme l’Evangeli de 

Jesucrist. És un repte i un 

desafiament per a l’Església del 

tercer mil·lenni.  
 

 

La novetat d’aquest Sínode com 

el seu mateix títol indica : Per a 

una Església sinodal, comunió, 

participació, missió; és el de 

començar fent una consulta a 

totes les comunitats del món 

des de cada una de les seves diòcesis. Recollint després tot el material en les diverses 

conferències episcopals del món passant-ho finalment a Roma a l’octubre de 2023, on 

s’escoltaran totes les aportacions rebudes i se n’elaboraran les conclusions que se’n 

derivin.   
 

 

Així som tots convocats el proper dissabte dia 16 d’octubre a Solsona en l’horari que es 

detalla en el programa adjunt. Comença a formar-ne part !  Per a més informació i per 

a reservar plaça, fins el dia 10 d’octubre a la parròquia ! 
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UNITAT PASTORAL 

 

Avui, Mare de Déu del Roser  
 

 

Ací dalt heu tret florida, com la rosa d’un verger, 

perfumant la nostra vida, Verge santa del Roser. 

Beneïu la nostra vila, des del  cim del Poble Vell. 
 

Avui, a les 12, Missa a l’església del Roser. Felicitem i 

preguem a la Mare !  

 

 

Demografia parroquial : Baptisme    
 

 

El dia 26 de setembre ha rebut el baptisme el nen URIEL PINO 

CANUDAS, fill de Miguel Angel i Anna.  
 

 

Enhorabona a la família i entre tots ajudem-lo a sentir-se sempre 

joiós de ser membre de l’Església !   

 

Creixem amb Jesús   Ja 

estàs inscrit a la Catequesi ? En horari de 

despatx parroquial. No perdis el curs !  Per a les 

famílies amb fills nascuts el 2012 i el 2013.  

 

 

Reunió de catequistes, dimarts dia 5, a ¼ de 4 

de la tarda.  

 

 

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

¼ de 7 tarda, sant Rosari.  
 

 

 

 

Equip 12 x Déu     Reunió de l’equip de 

monitors, divendres, dia 8, a partir de les 6 de la tarda: 

reunió, missa i convivència. Correspon al que fins ara 

era el grup Keeping Jesús.  

 

Equip de discipulat   Dijous, dia 7, a les 4 de la 

tarda. 
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BISBAT 

 

Trobada de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes  
 

El diumenge dia 26 de 

setembre, a la tarda, es van 

reunir, a la catedral de 

Solsona, molts dels qui 

pelegrinen al santuari de la 

Mare de Déu de Lourdes a 

França cada any. Els van 

acompanyar, a més, alguns 

amics de l’Hospitalitat del 

Bisbat de Vic amb qui treballen molt units.  

Degut al COVID, els últims dos anys no han pogut pelerinar-hi i, a més, han perdut 

molts membres que a causa de la pandèmia foren traspassats. En el seu record, amb 

el compromís de tots els qui comparteixen aquest projecte i per a ajudar-se a avançar 

a partir d’ara, van celebrar l’eucaristia presidida per l’administrador apostòlic de 

Solsona, el bisbe Romà Casanova.  

Seguidament hi va haver el res del rosari pels claustres de la catedral i una presentació 

a càrrec de la Sra. Clara Carbonell sobre l’acompanyament al final de la vida. El tema 

responia al recent document presentat per la Tarraconense arran de la clarificació 

entre eutanàsia i sedació, cures pal·liatives, testament vital…  

Va ser un nombrós i bonic retrobament que a tots va fer bé i va disposar de nou a 

servir els més estimats de Jesucrist, els malalts i les seves famílies.  

Informa: Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes  
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Vers  on  «Caminem junts»?  

Bisbe Romà Casanova    

Tant o més important que el camí és 

la meta. Una realitat bona a 

aconseguir fa bo el camí, si aquest és 

correcte, encara que hi hagi dificultats 

a passar; sense caure, però, en la 

fal·làcia que el fi justifica els mitjans. El 

sant Pare Francesc ens ha fet una 

crida a tots els membres de l’Església 

perquè ens posem en camí sinodalment, Ens ho demana perquè ell sap que el caminar junts 

forma part del nostre ADN com a cristians. Els cristians no som cridats a seguir Crist sols, sinó 

amb els altres; i aquests altres són tots els germans, sense exclusió. El «nosaltres sols» no és 

pas el «nosaltres» que neix al mateix instant en què una persona es troba amb el Crist vivent, 

sinó un tancament impropi. 
 

En la nostra llengua distingim entre qui camina sense una meta clara (peregrí), i el que ho fa 

vers un lloc concret (pelegrí). La condició cristiana és la del pelegrí: sabem d’on venim i vers on 

anem. El trobament amb el Senyor en la pàtria definitiva és la meta del nostre caminar. 

Estarem amb ell per sempre, ens diu sant Pau (1Tes 4, 18). I el mateix hem de dir de l’Església: 

«Poble de Deu pelegrí i missioner». Aquest camí propi dels cristians no el fem pas sols, el fem 

amb els altres. Una imatge clara i suggestiva és la del poble d’Israel fent el camí pel desert vers 

la terra promesa. Molts són els elements a assenyalar: el protagonisme de Déu, el lideratge de 

Moisès, les dificultats, les proves, el cansament, les defallences, el guiatge del núvol lluminós, 

el pacte ... I quelcom que ens deixa pensatius: Moisès mor a les portes de la Terra santa i no 

hi entra. 
 

El camí sinodal propi de l’Església, és, en expressió del papa Francesc, polièdric. Aquesta no 

és, en la seva essència, piramidal: uns a dalt i els altres a sota; ni tampoc és esfèrica. on tot és 

igual i uniforme; sinó que és polièdrica: en l’Església cadascú, amb la seva vocació, ministeri, 

funció, carisma propi, aporta el millor d’ell mateix a la comunió. 
 

La meta del camí sinodal que ens ofereix el Papa és aprofundir, a la llum de l’Esperit Sant, que 

guia sempre l’Església, el que som nosaltres com Església: pelegrins i missioners. És una 

oportunitat oberta a tots per a emprendre de nou el camí del nostre seguiment de Crist. 

Prendre un nou alè, fent una pausa, essent capaços de mirar el camí fet, amb tot el que hi ha 

de positiu i el que no ho ha estat tant. I això, fer-ho tots, vivint la unitat en la diversitat i essent 

capaços de descobrir junts noves sendes que ens duguin a portar l’Evangeli als pobres.  


