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  PREGUEM AMB  ESPERANÇA 
Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests  
germans meus més petits, a mi m’ho fèieu. (Mt 25, 31-46) 
 

  Jesús, sempre ens ha costat  

  d’acceptar que el teu Regne,  

  que és també el Regne del Pare del cel,  

  no coincideixi amb els nostres desigs  

  de poder i d’influència en aquest món. 
 

  Ens és relativament fàcil de dir  

  que és un «Regne de veritat i de vida,     

Regne de santedat i de gràcia,  

  Regne de justícia, d’amor i de pau»,  

  però ens costa molt de renunciar  

  al poder social. 
 

  Et demanem que sapiguem acollir  

  la senzillesa de la vida de servei  

  i que mai no busquem  

  privilegis i honors en la fe  

  o en el nostre compromís cristià. 
 

  Que cada vegada que demanem al Pare         

“vingui el vostre Regne”  

  ens en tornem també testimonis fidels. 

 

AMB  COR  MISERICORDIÓS 
La festa de Crist Rei va se instituïda per Pius XI, el 1925 i, en 

aquells moments, va ser una proclama de la sobirania del Crist i 

de la fe, com una pauta de vida que tenia pretensions de 

domini. El Concili Vaticà II va traslladar la festa de Crist Rei a 

l’últim diumenge de l’any litúrgic i abans de començar l’Advent.  

A més a més , aquest any litúrgic, des de la Quaresma,   ha 

estat marcat per la pandèmia que continua planant en aquest 

nostre món englobant, i que hem  de continuar entomant amb 

mesures i restriccions 

La pregària de la col.lecta de la missa apunta el sentit de la 

festa de Crist Rei: “Déu ha volgut ajuntar la creació al seu Fill 

estimat, Rei de l’univers”. És clar, res a veure amb dominacions 

i reialmes terrenals. El poble creient pot fonamentar la vida i 

totes les coses en el Crist, Senyor, perquè tenim en Ell 

l’alliberament de tota mena d’esclavatges. 
 

L’atribut de “reialesa” o “sobirania”  s’aplica a la condició de Fill 

de Déu i als qui –per la fe-  posem la nostra esperança en Ell. La 

contemplació del Crist, Senyor, ens remou la fe esperançada per 

a viure en l’amor que no passarà mai, i –ja ara en l’entrellat de 

la vida- som avaluats en aquest amor transformador i 

transformant. 
 

Pel que fa a l’Evangeli del dia (Mt 25, 31-46), propi i exclusiu de 

Mateu, ens situa abans de la passió, i recull un missatge 

sublim de Jesús. Figuradament, amb una paràbola, se’ns des-

criu un judici universal que presideix un personatge gloriós, i que 

podem identificar com el Crist Ressuscitat, Senyor de la creació, 

de la humanitat i de la història d’aquest món, sempre a mig fer i 

a mig desfer. I, sobretot, se’ns presenten les obres de miseri-

còrdia. La seva vivència se sospesa amb una pregunta clau: tinc 

cor pel meu germà i, qualitativament, pel petit o pobre? 
 

En aquesta proposta sublim de l’Evangeli, el Senyor s’identifica 

amb cada un dels necessitats i petits a qui té per germans: “Us 

ho asseguro: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus 

més petits, a mi m'ho fèieu”. 
 

Així, pel cristià, el diàleg intercultural i interreligiós, la 

convivència, i tantes apostes de solidaritat  tenen un rerefons  

motivador de misericòrdia, de tendresa, de compassió i de 

compromís transformador. Per la identificació amb el Senyor a 

través de l’amor fratern.  La nostra fe ens diu que trobem Déu 

en el Senyor Jesús, i a Ell, el trobem en la persona del germà.  
 

Estimar és el que compta! Estimant els altres, preferentment, 

els petits i necessitats, estimem  Déu, i ens omplim del seu 

amor. És prou clar: el Senyor, Rei de l’univers, ha unit aquests 

dos amors. Ens manté l’esperança que en l’amor misericordiós,  

gratuït i generós, envers els més petits, s’expressa la relació vital 

de fe en Crist, relació que, a la fi, esdevindrà plena comunió. 

“Us ho asseguro: tot allò que fèieu a 
un d’aquests germans meus més 
petits, a mi m’ho fèieu”  

 
 



 
 

 
 

 
  

 
             

 

 

 

 

►GRUPS DE VIDA CREIXENT 
La pandèmia ens està condicionant a tots nivells: 

personal, comunitari, d’església i de moviment. 

Però podem reprendre els grups de Vida Creixent, 
gent gran que volen ajudar-se a viure la vida 

cristiana des de la situació que en diem 

tercera edat, dels seixanta en amunt... 
 

Com a fil conductor se segueixen uns temes, per 

la formació, el diàleg i la pregària,  que duen per 

títol “L’HARMONIA DE LA TEVA VIDA” i  els ha 

preparat la Conxa Adell Cardellach, monja bene-

dictina. Certament vivim uns temps –i més amb 

aquest virus i les seves conseqüències– en els 

que ens convé aturar-nos i pensar: “què estem 

fent? Què faig amb la meva vida? Visc només 

enyorant temps passats? Somnio en glòries 

passades? Molt adient pels  qui som grans... 
 

Pels temps que estem, i prenent les mesures 

oportunes de precaució indicades, no fem reunió 

de grups, però convoquem pel dijous, 26 de 

novembre, a les 11 del matí, i al Santuari del 

Tura. La trobada serà conjunta, a l’entorn del 

temari i amb la celebració de la Missa 
 

Per a informació, l’Enric Pijuan: (tel 972 262 073)  
 

►LA MARE DE DÉU DE LA MEDALLA MIRACULOSA 

Divendres, 27 de novembre, a les 18’30 h i al 

Santuari de la Mare de Déu del Tura, hi haurà el 

rés del Rosari, i a continuació, a les 19 h, la 

Missa, amb motiu de la festa de la Mare de Déu 

de la Medalla Miraculosa. 
 

Amb aquest temps de la pandèmia, la Mare de 

Déu ens ajuda a confiar en Déu,- que per Jesús- 

prou sabem que Déu està amb nosaltres, 

preferencialment amb els més pobres, els ma-

lalts, els més provats en aquests temps de 

desolació pel que està passant, però també -és 

clar- que nosaltres ens hem d’esperonar a portar 

consol, ajuda i suport a les persones que en són 

necessitades. 
 

►CATEQUESI  PARROQUIAL 

Ja que continuen les mesures amb restriccions i 

les precaucions necessàries, no es pot començar 

la catequesi presencial, però els Catequistes es 

van posant en contacte amb les famílies per 

donar-los els materials i encaminar la preparació 

en l’àmbit familiar. 

Aquí tenim unes pregàries per als infants i 

famílies de la Catequesi i per a tothom qui vulgui: 

PREGÀRIA DEL MATÍ 
Oh Jesús, de bon matí 

el teu amor m’acompanya; 

ets l’Amic que mai no enganya 

i m’ensenya a compartir.  
 

PREGÀRIA DEL VESPRE 
Quan s’acaba un altre dia 

et dono gràcies, Senyor; 

ensenya’m a ser millor 

i a seguir-te amb alegria. 

 

► 10 MANAMENTS DE LA MISERICÒRDIA 
Ho havia llegit en un llibre antic que estava mig 

amagat en un estant antic en una biblioteca molt 

antiga.  
 

Aquelles paraules el van impressionar i li va costar 

molt retrobar el llibre. Però aquell savi mai es 

desanimava en la recerca del que l’havia 

impressionat. I, per fi, aquell matí de dijous va 

retrobar el llibre antic i l’escrit. 
 

Comença a llegir després de posar-se les ulleres de 

vista cansada i mentre ho fa es va dient a si mateix: 

Aquesta és una qüestió de gran actualitat, de 

rabiosa actualitat. Són els deu manaments o deu 

reflexions sobre la virtut de la misericòrdia. 
  

Els 10 manaments de la misericòrdia: 
 

1.-Obertura a la realitat. Estar assabentat; ulls 

oberts. Res de tancament sobre un mateix. 
 

2.-Deixar-se impactar pels que pateixen. No resistir 

als impactes. 
 

3.-No donar-los l'esquena. Quina temptació, la de 

girar la cara! 
 

4.-Superació del pessimisme. “No hi ha res a fer”: 

absurda excusa que provoca i justifica la inacció. 
 

5.-Respondre personalment i socialment en l’àmbit 

de la proximitat: família, amistats, barri, parròquia... 
 

6.-També de cara als que són lluny. Són persones, 

fills i filles de Déu amb els mateixos drets humans. 
 

7.-Tenir esperança. És possible anar canviant la 

societat. 
 

8.-Creure que petites coses són importants. I tant! Si 

no comencem per elles, no hi ha garantia. 
 

9.-Canviarem la societat des de baix. A dalt es 

defensen les posicions. 
 

10.-Moure'ns en el dinamisme de Déu. El 

dinamisme de Déu ens crida a sumar el nostre 

esforç i modesta aportació. 
 

No et pensis que la misericòrdia és una actitud, una 

virtut que no cal treballar. Hem de treballar-la: 

pregant, actuant, amb altres, i amb molta, sí, molta 

fe.   Jesús Renau sj 
 

► HAN MORT I HEM PREGAT PER  

Joan Comas Guix, als 87 anys 

Albert Collell Corominas, als 81 anys 

Rosario Tercero Sánchez, als 88 anys 

Pere Guillamet Anglada, als 82 anys 

Mª Teresa Morón Domínguez, als 81 anys 

Cèlia Cordomí Rossell, als 93 anys 

Anna Llagostera Llagostera, als 93 anys 
 

Doneu-los, Senyor, el repòs etern! 
 

► COL.LABOREM A LA RESTAURACIÓ DE LA   
FAÇANA DE SANT ESTEVE. Moltes gràcies. 

 

 

 


