
Avui acabem l’any litúrgic. La festa d’avui, crist Rei, ve a ser el resum de què cada diumenge hem anat cele-

brant en les nostres reunions dominicals: Jesús és el centre de la nostra fe. En el Parenostre demanem a 

Déu: “Vingui a nosaltres el vostre regne” Li demanem a Déu que el seu regne es vagi fent realitat en nostres, 

en la nostra vida i en el nostre món. En la nostra cultura i en la nostra societat, avui parlar de reis i de reg-

nats no està gaire de moda. Moltes experiències viscudes, arreu i al llarg de la història, han portat a mirar-se 

els monarques i regne amb un sentit molt crític i sovint mal acceptat. La realitat d’Israel i del seu entorn, fa 

quasi tres mil anys, era ben diferent d’avui. Els reis, llavors, eren els cabdills dels pobles, els encarregats de 

defensar i protegir al seus súbdits. Quan Israel es planteja tenir un cabdill, convenen que el seu Rei és Déu, 

un Déu que els estima i els protegeix sempre.  

Mirem el cas de Jesús a l’Evangeli. En el text hi afloren dues maneres d’entre això de ser rei. Per Pilat  el rei 

és de caràcter polític:  poderós, amo de tot i de tothom, a qui ningú li pot fer ombra. En canvi Jesús parla  

que és rei, però d’una altra manera ben diferent de com ho entenia Pilat. La reialesa de Jesús prové de l’amor 

de Déu pel món i de la seva compassió per nosaltres. El regne de Jesús el trobem descrit en el prefaci d’avui 

que recitaré d’aquí una estona. “Regne universal i etern. Regne de veritat i de vida. Regne de Santedat  i de grà-

cia. Regne de Justícia, d’amor i de pau.” 

Quan Pilat pregunta a  Jesús si és rei, Jesús li respon que sí, que és Rei, però que la seva missió és “donar tes-

timoni de la veritat”. Ser testimonis de la veritat hauria de ser un dels nostres objectius. Vivim en una socie-

tat on hi ha tanta falsedat i mentida, tanta aparença i simulació!. La quantitat de notícies falses que es pro-

paguen, o les mitges veritats que circulen, ens bombardegen per tots cantons. Tot això que ens envolta com 

influeix en la nostra vida?. En Cadascun de nosaltres què hi ha de veritat i què hi ha de mentida en el nostre 

dia a dia?. Què hi ha d’aparença i de simulació i de simulació en el meu tracte amb Déu i amb les persones 

que m’envolten? 

Que la Missa d’avui ens ajudi a ser testimonis de la veritat i a ser constructors del regne de Déu, d’aquest Reg-

ne que  quan resem el Parenostre demanem a Déu que vingui a nostres.  
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21 de novembre de 2021 

LLOC  
Església de Santa Maria dels Turers 

DATA 
Dijous, 25 de novembre 

HORA 
1/4 de 9 del vespre (per acabar a les 9)  

UNA ESGLÉSIA SINODAL 
El Papa  Francesc ens convida entrar en la dinàmica de la sinodalitat. Ens cal un esperit de comu-

nió, de bona voluntat, i amb disposició  d'aturar-nos per escoltar i compatir punt de vista. Partici-

pem en la reflexió.  Aportem el nostre punt de vista.  Compartim la nostra experiència. Escoltant 

els altres podem aprendre moltes coses.  Si els altres escolten la nostra opinió, es poden enriquir. 

El camí no el fem sols.  L’església  ens porta a la comu-

nió, a construir la comunitat, a fer camí amb altres homes 

i dones que, com nosaltres, volen seguir a Jesús. 

Per això tothom és convidat a participar-hi:  

CANVI D’ANY 
 

En el nostre món globalitzat  descobrim que  no tothom  
compta el temps de la mateixa manera. A les notícies 
parlen del nou any xinès, o del nou any jueu, o del ca-
lendari maia....  
Els cristians tampoc canviem d’any com ho fa la socie-
tat civil: el primer de gener. Els cristians a l’hora de 
programar les celebracions fem servir un altre calenda-
ri.  Comencem el cicle anual de celebracions quatre diu-
menges abans de Nadal. És el que en diem l’Advent, les 
quatre setmanes de preparació pel Naixement de Jesús.  
Aquest canvi de cicle es produirà diumenge vinent. Ai-
xò vol dir que avui acabem l’any litúrgic i ho fem con-
templant  Jesús com a rei i sobirà de tot el món.  
Si bé qui ens convoca cada diumenge a l’eucaristia és el 
mateix Jesús, que és qui està el centre de la nostra fe, 
avui ens el mirem com a rei d’un regne universal i etern. 
Regne de veritat i de vida. Regne de santedat i de gràcia. 
Regne de justícia, d’amor i de pau.  Majestat. Sant Joan les Fonts 
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ROSARI AL PUIG DE SANT MARTIRIÀ: dime-
cres, a 1/4 de 4 de la tarda es resarà el Rosari al 
Puig de Sant Martirià, indret denominat “LA 
CREU”. 
Per una església Sinodal: Trobada a Santa Maria, 
DIJOUS a 1/4 de 9 del vespre. Per organitzar la 
reflexió i les aportacions que puguem fer cares el 
Sínode 

Dilluns 7 t. Josep Coll Estany  7,30 v Tots els difunts; Família Butiñà; Joan Darnés (Aniv.) 

Dimarts 7,30 v Hna. Carmen Póo Fernández 7 t. Joan Sala Font; Àngela Ferrer 

Dimecres 7,30 v Difunts Ribas 7 t. Ànimes 

Dijous 7,30 v Catalina Teixidor 7 t. Ànimes 

Divendres 7,30 v Difunts Ribas 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v 
Lluís Anglada; Josep Bassols Teixidor;  

Difunts del carrer Progrés 
 7 t. 

Pere Bagó (Aniv.) 
Teresa Gifra 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;  

11 m. 
Pere Bagó (Aniv.);   

Pere Pagès i Jovita Heras;  
Gaspar Vilanova (Aniv.) 

12 
Susana Solís Morán; Família Viñals Ramió; 

Pere Vilardell Coderch 

8 v. Comunitat Parroquial  

En les misses del 22  al  28 de novembre de 2021   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

SANTA MARIA DELS TURERS:  

MANTENIMENT DEL TEMPLE 

Donatius per BIZUM 

03396 

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Joaquim Vidal Comas, de 72 anys 

A QUI ESTIMES MÉS? 
 

En certa ocasió un califa fa cridar un home molt senzill, 
que li havien dit que era molt savi. Per comprovar-ho li 
fa aquesta pregunta: “M’han dit que tens nombrosos 
fills. Em podries dir quin dels  fills és el teu preferit?” 
Li va respondre:  
El fill que més m’estimo: 
 És el més petit fins que sigui gran. 
 Aquell que ha marxat lluny fins que torni a casa. 
 Aquell que està malalt, fins que es curi. 
 Aquell que està a la presó fins que estigui lliure. 
 Aquell que passa per un mal moment fins que sigui 

consolat. 
(Conte àrab)  

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
 

Senyor, de res em serveix  
que siguis el Rei de l'univers 
si no regnes en el meu cor. 
Sovint vull ser el rei de la meva vida, 
anar a la meva  
sense preocupar-me dels altres, 
estalviar-me els maldecaps  
del meu entorn, refugiar-me  
en les meves seguretats  
i buscar sempre els primers llocs  
per rebre elogis i adulacions. 
En canvi Tu ens ensenyes un altre camí 
de reialesa: el servei als altres.  
Si no en som capaços,  
és que no manem a la nostra vida.  
Ens manen els nostres capricis,  
la mandra i la vanitat, l'avarícia  
i l'enveja, la gelosia i l'hedonisme. 
Tu ens vols donar el control  
de la nostra vida i, per tal que sigui així, 
has de ser el Rei del nostre cor,  
el centre de les nostres il·lusions,  
la força de la nostra voluntat.  
Senyor, Rei de l'univers,  
et demanem que instauris el teu Regne 
dins nostre, que siguem capaços  
d'obeir-te, tot seguint el teu exemple, 
perquè ets un rei benèvol i servicial. 

 

(“La missa de cada dia”. Novembre 2021) 
  


