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QUÈ N’HAS FET,
D’AQUEST ANY?
Si algú llegeix només aquest títol pot
pensar que el bisbe s’ha equivocat: tot just
estem a finals de novembre, de manera
que encara no hem acabat l’any. I és veritat
si només pensem en l’any civil, però no és
veritat si ens fixem en l’any litúrgic.
Aquest diumenge és el darrer de l’any segons la litúrgia
de l’Església, perquè el proper diumenge comença el
temps d’Advent, que significa l’inici d’un nou any per a les
celebracions eclesials.
A més, en aquest darrer diumenge també celebrem la
festa de Crist Rei de l’univers.
Per a alguns, aquesta expressió no és gaire encertada. Cal
situar-la en el temps. En realitat, equival a dir «Crist és el
Senyor».
Amb aquesta expressió s’ha lloat Crist, se li ha cantat, se
l’ha invocat abans de morir. Però alguns se n’han servit
per colpejar i vexar els qui consideraven enemics de la
seva pròpia ideologia profanant el nom de Jesucrist. Per
això se’ns imposa viure el veritable significat de la festa.
Per entendre bé la festa i que ens ajudi a valorar l’any
litúrgic viscut, cal canviar de diccionari i fer servir el de
Jesús de Natzaret.
«Tu ets rei?», pregunta el representant de l’home més
poderós de la terra, l’emperador de
Roma, a un home
«El proper diumenge –un tal Jesús de
comença l'Advent, inici Natzaret– per a qui
d'un nou any per a les es demana pena
celebracions eclesials» de mort, la crucifixió. La resposta del
natzarè, totalment
desconcertant, és:
«Sí, jo soc rei! La meva missió és ser un testimoni de la
veritat, i per això he vingut al món».
Tots tenim clar que Jesús no presentava ni l’aspecte
ni el tarannà ni les aspiracions que tots entenem que
corresponen a un rei, tal com coneixem per la història
humana. Res a veure amb palaus, escorta, luxes,
aristocràcia, poder, riquesa, refinament... I malgrat això,
Jesús respon: «Soc rei». Per a Jesús, ser rei és ser
testimoni de la veritat, i la seva contundent afirmació
ens demana recordar expressions evangèliques que

Imatge d’un petit altar improvisat en plena natura.

manifesten per què ha vingut i què fa: el Fill de l’home
no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la vida.
No ha vingut a condemnar, sinó a cercar i a salvar el que
estava perdut: «Jo he vingut perquè tinguin vida, i vida
abundant», per anar a cercar l’ovella perduda. Ha vingut
per vèncer la mort, morint.
És des d’aquesta «veritat» que podem també fer balanç
de l’any que hem viscut. I aquesta revisió no és per
torturar-se, sinó per viure en pau i amb confiança i adquirir
la «saviesa del cor»
Hem de ser conscients que aquest temps ja ha passat i
que no el tornarem a viure. D’aquí la pregunta: què n’hem
fet, d’aquest any?
- Hem servit sincerament els qui fan camí de vida amb
nosaltres, familiars, veïns, companys de professió,
germans de la comunitat cristiana i altres persones
que viuen amb dèficits materials o espirituals?
- Hem estat fàcils a judicar, a condemnar, i no ens hem
esforçat per oferir ajuda? Hem perdonat qui ens ha
ofès?
- Hem procurat acollir la Vida que ens ofereix Jesucrist
celebrant l’Eucaristia i després ajudant les persones a
viure?
- Hem estat capaços de mostrar amb la vida i les
paraules la nostra confiança en Déu? Hem estat
testimonis de la nostra confiança en Jesucrist?
En el diccionari de Jesús, regnar és estimar i servir fins a
la darrera gota de sang i fins l’últim sospir de vida.
Ho ha estat en el nostre?

PARAULA DE DÉU
LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE DE LA SOLEMNITAT DE
JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN

GUSPIRES
D’EVANGELI
Testimonis del Crist...

Primera Lectura
Lectura de la profecia de Daniel, 7, 13-14
Tot mirant aquella visió de nit, vaig veure venir enmig del núvols del
cel com un fill d’home, s’acostà al vell venerable, el presentaren davant d’ell i li fou donada la sobirania, la glòria i la reialesa, i tots els
pobles, tribus i llengües li faran homenatge. La seva sobirania és
eterna, no passarà mai, la seva reialesa no decaurà.

Segona Lectura
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan, 1, 5-8
Jesucrist és el testimoni fidel, el primer ressuscitat d’entre els
morts, el sobirà dels reis de la terra. Ell ens estima i ens ha alliberat
dels nostres pecats amb la seva sang per fer de nosaltres una casa
reial, uns sacerdots dedicats a Déu, el seu Pare, que li sigui donada
la glòria i el poder pels segles dels segles. Amén. Mireu, ve sobre els
núvols, i tothom el veurà amb els propis ulls, fins aquells que el van
traspassar, i totes les famílies de la terra es lamentaran per ell. Sí!
Amén! Jo soc l’Alfa, la primera lletra de l’alfabet, i l’Omega, que és
la darrera, diu el Senyor Déu, el qui és, el qui era i el qui ha de venir,
el Déu de l’univers.

En la festa de Crist Rei ressonen les
paraules de Jesús a Ponç Pilat sobre la seva reialesa. Crist regna des
de l’arbre de la creu, perquè la seva
missió és la de ser un testimoni de la
veritat de Déu. I la veritat sempre és
quelcom una mica incòmode.
Ser testimoni del Crist implica l’actitud d’escoltar-nos els uns als altres,
establint relacions de confiança i
coneixement i esperant aprendre
a caminar junts. Som continuadors
d’aquesta «reialesa» del Crist, des
del servei, l’acompanyar i el fer costat a les persones d’aquest món. Els
cristians participem pel baptisme
d’aquesta missió del Crist; no per honor i glòria, sinó per fer el bé, servir i
acompanyar les persones en el camí
de la vida.
Jordi Reixach i Masachs

L’Evangeli
Lectura de l’evangeli segons sant Joan, 18, 33b-37
En aquell temps, Pilat digué a Jesús: «Ets tu el rei dels jueus?» Jesús contestà: «Surt de vós això que em pregunteu, o són d’altres els
qui us ho han dit de mi?» Respongué Pilat: «Jo no soc jueu. És el
teu poble i els mateixos grans sacerdots els qui t’han entregat a les
meves mans. He de saber què has fet». Jesús respongué: «La meva
reialesa no és cosa d’aquest món. Si fos d’aquest món, els meus
homes haurien lluitat perquè no fos entregat als jueus. I és que la
meva reialesa no és d’aquí». Pilat digué: «Per tant, vols dir que ets
rei». Jesús contestà: «Teniu raó: jo soc rei. La meva missió és la de
ser un testimoni de la veritat; per això he nascut i per això he vingut
al món: tots els qui són de la veritat escolten la meva veu».

SALM 92
Preguem amb els Salms
R. El Senyor és rei, va vestit de
majestat.
El Senyor és rei, va vestit de
majestat.
El Senyor va vestit i cenyit de poder.
Manté ferm tot el món,
incommovible.
El vostre soli es manté des del
principi,
vós sou des de sempre.
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El vostre pacte és irrevocable;
la santedat, Senyor, escau a casa
vostra
al llarg de tots els temps.

Concurs d’Educació Vial Bisbe Francesc
Avui diumenge, 21 de novembre, se celebra el Dia Mundial en record de
les víctimes d’accidents de trànsit, amb l’objectiu de conscienciar la població davant d’aquest tipus accidents i de reunir, donar caliu, escoltar i
acompanyar totes les persones que n’han patit, i tots aquells que han perdut els seus éssers estimats.
Per contribuir a aquesta conscienciació, la Delegació episcopal del Trànsit
del Bisbat de Girona ha convocat una nova edició del Concurs d’Educació
vial Bisbe Francesc, que va adreçat als estudiants dels diferents nivells
educatius i que premia treballs relacionats amb el món de la mobilitat. La
temàtica d’aquesta edició és «EN POSITIU, per arribar als zero accidents
de trànsit», i hi ha dues categories de participació (infantil i juvenil), amb
tres destacats premis per a cadascuna.
Més informació:
www.bisbatgirona.cat / bisbatgironatransit@hotmail.es

La Fràter de Girona reinicia les seves activitats presencials

El cap de setmana del 6 i 7 de novembre la Fràter de Girona va reiniciar
les seves activitats presencials, després de més d'un any i mig d'inactivitat a conseqüència de la COVID-19.
La primera activitat va ser una trobada de cap de setmana, a Sant Feliu
de Pallerols, coincidint amb la cinquena Marxa per la Fràter, una caminada
popular solidària i inclusiva que s'organitza anualment en el mateix municipi, en benefici dels projectes de la Fràter. La trobada de cap de setmana
va comptar amb la col·laboració de 26 voluntaris (entre els quals hi havia
nou persones amb discapacitat física), mentre que a la cinquena Marxa
per la Fràter hi van participar 202 persones. Els organitzadors van valorar
que les dues activitats van ser un èxit en tots els sentits, especialment
la Marxa, que va aconseguir un nivell de participació molt alt, sobretot tenint en compte el recent període d'inactivitat.
La Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat de Girona és una associació sense ànim de lucre, vinculada al Bisbat de Girona, la missió de
la qual és potenciar el creixement de la persona amb discapacitat i el seu
desenvolupament integral a través d’activitats i vivències compartides, i
treballar per una societat més igualitària, en què tots els éssers humans,
independentment de la seva discapacitat, puguin viure amb plena dignitat. Es dirigeix principalment a persones amb discapacitat física, que són
les que organitzen i dirigeixen l’entitat, i forma part d’un moviment internacional fundat l’any 1945. El 1966 es va constituir a Girona, la qual cosa
la converteix en l’entitat de persones amb discapacitat física més antiga
de les comarques gironines.

EL MIRADOR
DEL SÍNODE
Els arxiprestes i el
Consell Presbiteral
reflexionen sobre el
Sínode
Durant la segona quinzena d’octubre, la casa d’espiritualitat Santa
Elena de Solius va acollir les primeres reunions del curs –i també les
primeres de caràcter presencial des
de l’inici de la pandèmia– dels arxiprestes i del Consell Presbiteral.
Després de la presentació de les
Prioritats Pastorals es va passar al
tema central de les convocatòries,
que va ser el Sínode dels Bisbes,
en especial el treball relatiu a la fase
diocesana. Mn. Joan M. Amich va
fer l’exposició d’aquest procés, i es
van oferir els materials preparatoris.
A continuació hi va haver l’aportació
dels preveres. Els arxiprestes van
respondre les preguntes corresponents al nucli 1, titulat «Els companys de viatge. En l’Església i en
la societat fem el mateix camí un al
costat de l’altre», i els membres del
Consell Presbiteral van respondre
les qüestions del nucli 8, titulat «Autoritat i participació. Una Església
sinodal és una Església participativa
i corresponsable».
Les aportacions van ser molt riques,
i el bisbe Francesc va valorar la visió
àmplia i valenta que es dona de l’Església, molt semblant als cercles
concèntrics a l’entorn de Jesús que
ens presenta l’Evangeli. Ambdues
reunions es van cloure amb la pregària del Sínode i amb diverses
informacions.

Recordeu que trobareu tota la
informació sobre el Sínode 20212023 a la pàgina web www.bisbatgirona.cat/sinode

agenda

santoral i lectures

DIUMENGE, 21 DE NOVEMBRE

DISSABTE, 27 DE NOVEMBRE

Missa Rociera a Pineda de Mar. A
les 12 del migdia a l’església de Santa Maria. Presidirà el bisbe Francesc.
Romeria del poble de Maçanet
de Cabrenys al santuari de la
Salut de Terrades. A les 12 del
migdia, missa.
Missa en record de les víctimes
d’accidents de trànsit. A les 7 de la
tarda a l’església de Sant Josep de
Girona. Presidirà el bisbe Francesc.

Aplec de Sant Andreu de Bestracà. A les 9 del matí, sortida a
peu des de la plaça d’Oix, o a dos
quarts de 10 del matí en 4x4. A dos
quarts d’11 del matí, missa i cant
dels goigs. Seguidament, aperitiu
popular.
Presentació del Sínode a les parròquies i grups de treball de l’àrea
de la Bisbal d’Empordà. A les 11
del matí al Camp del Capellans de
la Bisbal d’Empordà.
Aplec de Sant Andreu de l’Arboceda. A les 12 del migdia, Litúrgia
de la Paraula. Presidirà el bisbe
Francesc.

DILLUNS, 22 DE NOVEMBRE
Cadena de pregària per a les vocacions. Es tracta que els fidels resin durant una hora en el dia d’avui
per les vocacions. Per apuntar-voshi podeu trucar al telèfon 972 20 04
62 (Seminari de Girona), de dilluns a
dijous a la tarda, o enviar un correu
a seminaridegirona@gmail.com.
Conferència «Una Església sinodal, participativa i corresponsable». A càrrec de Mn. Jordi Reixach.
A les 8 del vespre al Centre Cultural
Parroquial de la Cellera de Ter.

DIMARTS, 23 DE NOVEMBRE
Recés d’Advent per a preveres i
diaques. A dos quarts d’11 del matí
a la casa d’espiritualitat Santa Elena de Solius. Ponent: Mn. Armand
Puig, rector del Seminari Interdiocesà de Catalunya i de l’Ateneu Universitari Sant Pacià.

DIUMENGE, 28 DE NOVEMBRE
Mig segle de la parròquia de Sant
Narcís de Girona. A les 12 del migdia, missa en el 50è aniversari de la
seva constitució. Presidirà el bisbe
Francesc.
Festa de Sant Sadurní a Palol
d’Onyar. A un quart d’una del migdia a l’església parroquial.
Recés d’Advent de l’arxiprestat
Farners-Montseny: «Què proposa el Papa a l’Església d’avui?».
Conferència «Una Església sinodal,
participativa i corresponsable». A
càrrec de Mn. Jordi Reixach. A les
4 de la tarda a l’església parroquial
de Breda.

Diumenge de la solemnitat de Nostre
Senyor Jesucrist, Rei de tot el Món, 21
de novembre de 2021. Presentació de la
Mare de Déu al temple. La Mare de Déu
Nena, venerada a Palafrugell com a patrona de les puntaires. St. Romeu de Llívia
(+1261), dominic. Propagador del Rosari a
Occitània. St. Ruf de Tortosa (s. I). Segons
la tradició, deixeble de sant Pau. Lectures:
Dn 7, 13-14 / Sl 92 / Ap 1, 5-8 / Jo 18, 33b-37.
Dilluns, 22 de novembre. St. Benigne
(+ 470), bisbe. Sta. Cecília (s. III), verge i
màrtir. Patrona de la música. Lectures: Dn
1, 1-6.8-20 / Sl Dn 3, 52a.52b.53.54.55.56
/Lc 21, 1-4.
Dimarts, 23. St. Climent I (s. II), Papa. Sta.
Lucrècia (+ 306), màrtir. Lectures: Dn 2,
31-45 / Sl Dn 3, 57.58.59.60.61 / Lc 21,
5-11.
Dimecres, 24. St. Crisòstom (+ 304),
màrtir. St. Andreu Dung-Lac, prevere, i
companys màrtirs a Vietnam (+ 1839).
Sta. Flora (+ 856), verge i màrtir. Lectures: Dn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28 / Sl Dn 3,
62.63.64.65.66.67 / Lc 21, 12-19.
Dijous, 25. Sta. Caterina d’Alexandria (s.
IV), donzella màrtir, venerada a Torroella
de Montgrí. Patrona de la filosofia, dels
moliners i dels ollers. Lectures: Dn 6, 1127 / Sl Dn 3, 68.69.70.71.72.73.74 / Lc 21,
20-28.
Divendres, 26. St. Joan Berchmans (+
1621), jesuïta. St. Leonard de Porto Maurizio (+ 1751), franciscà. Lectures: Dn 7,
2-14 / Sl Dn 3, 75.76.77.78.79.80.81 / Lc
21, 29-33.
Dissabte, 27. Mare de Déu de la Medalla Miraculosa. Beat Ramon Llull (+
1315). Lectures: Dn 7, 15-27 / Sl Dn 3,
82.83.84.85.86.87 / Lc 21, 34-36.
Litúrgia de les Hores. Diumenge, de la
solemnitat. Te Deum. Dilluns i dimecres,
del propi. Dimarts, de la fèria o d’una de
les memòries. Dijous, de la fèria o de la
memòria. Divendres, de la fèria. Dissabte,
pròpia del dissabte o de la memòria.

APUNTS
El Papa demana pregar per les persones
que pateixen depressió

Conferència sobre bioètica i cristianisme
a càrrec de Margarita Bofarull

«Preguem perquè les persones que pateixen depressió o esgotament extrem rebin suport de tothom i rebin una llum que els
obri a la vida». Aquesta és la intenció del papa Francesc per a
aquest mes de novembre, que difon la Xarxa Mundial d’Oració
del Papa a través de la iniciativa multimèdia El Vídeo del Papa.
«Procurem estar a prop dels que estan esgotats, dels que estan desesperats, sense esperança, moltes vegades escoltant
simplement en silenci», demana el Papa,
i recorda les paraules
de Jesús: «Veniu a
mi tots els qui esteu
fatigats i sobrecarregats, i jo us donaré
descans».

La teòloga Margarita Bofarull,
presidenta del patronat de
l’Institut Borja de BioèticaURL, va obrir, el dijous 21
d’octubre, el cicle de conferències d’enguany del Centre Pare Claret de Girona, amb
una conferència que va versar sobre bioètica i cristianisme.
«Vull transmetre a tothom un missatge d’esperança i que com
a comunitat humana som capaços de cuidar-nos i acompanyarnos per tenir un bon final de vida», va expressar Bofarull, qui va
insistir que «l’eutanàsia no és una bona mort», tot presentant i
destacant la importància de les cures pal·liatives.
Bofarull ha estat escollida recentment membre ordinari de
l’Acadèmia Pontifícia per a la Vida de la Santa Seu.

