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FESTA DE CRIST REI “A” 22 de novembre de 2020

En el Pare-nostre, la pregària dels cristians, li demanem a Déu “Vingui a nosaltres el vostre
Regne”. Aquets Regne de Déu que Jesús va venir a anunciar i a començar, aquest Regne del
que tots plegats n’hem de ser constructors. La festa d’avui, aquest diumenge que tanca l’any
litúrgic, ens convida a contemplar a Jesús com a REI DE TOT EL MÓN. Les lectures que hem
escoltat ens poden ajudar a entendre una mica millor el missatge de Jesús.
La primera lectura, del profeta Ezequiel, ens ha presentat una de les imatges més entranyables de la Bíblia, imatge que Jesús se l’aplica a Ell, diferents vegades al llarg de l’Evangeli: la
imatge del PASTOR. Ezequiel ens presenta el pastor com el que cura, que cuida i es preocupa
del seu ramat. Ens parla del pastor que va darrera el seu ramat, inclús de l’ovella que s’ha perdut per poder-la recuperar. La imatge del Bon Pastor a l’Antic Testament s’aplica a Déu. Ell és
el pastor i el poble d’Israel és el seu ramat. I al final de la lectura Ezequiel ens diu que Déu judicarà entre les ovelles i les cabres. Per tant trobem la imatge del Pastor i la del Jutge, imatge
que es repetirà en la paràbola que Jesús explica avui en l’Evangeli.
La paràbola de Jesús. Podríem resumir el missatge amb les paraules de Sant Joan de la creu “Al
captard de la nostra vida serem jutjats de l’amor”. El final de la nostra història es decideix ara i
aquí, en cadascun de nosaltres. En l’Examen final de la vida sols hi ha una pregunta: has viscut
estimant? El criteri per poder participar en aquest Regne de Déu (aquest Regne que demanem
en la Pare nostre), és la preocupació pels més dèbils, ja que com diu Jesús “tot allò que fèieu a
cadascun d’aquests germans meus, per petit que fos, m’ho fèieu a mi”. Aquesta és tota una
tasca que ens cal fer per anar descobrint que Jesús es fa present en el necessitat, en el que ho
passa malament.
Que la festa d’avui ens ajudi a descobrir que Crist és Rei no per l’esplendor i la glòria, sinó per
fer-se proper i perquè és capaç d’entregar-se plenament a tothom. Tots plegats tenim molt per
aprendre de Jesús.

22 de Novembre de 2020

TEMPS D’AMANACES
I DE INVITACIONS
Dóna la impressió que darrerament estem vivint
en una amenaça constant. Tota la informació que
rebem i les converses que tenim vénen carregades
d'amenaces: l'amenaça d'una mova onada de virus;
els seus estralls sanitaris i totes les vides arrabassades; la de les conseqüències socioeconòmiques i
emocionals; la de la incertesa en tots els racons de
la nostra vida; i fins i tot el qüestionar-se la nostra
identitat i llibertat com a societat.
Així que, davant de tot això ... què? Perquè cada
dia estem més cansats, menys disposats i més
desanimats. Perquè en aquest nou món es van esborrant dels balcons dels arc de sant Martí optimistes. Perquè ... que difícil és adonar-se que pot
ser que no tot vagi bé! Però és justament aquí, en
aquesta fragilitat que ara experimentem, on se'ns
convida a participar de dues qüestions que passen
a primer pla: la fraternitat dels qui ens reconeixem
fills i la universalitat del patiment.
Si alguna cosa té aquest temps és que s'ha fet encara més universal, ja que tot el planeta ho està
patint. Com sempre, amb desigualtats que colpegen fort als que menys tenen. Però, potser per primera vegada, a tothom i al mateix temps. Aquesta
és la primera invitació: a tornar a connectar amb
la fraternitat a la que el Pare del cel ens convida
tantes vegades. A sentir que aquesta incertesa incòmoda que ara ens ataca és el pa de cada dia de
molts germans nostres.
I d'aquí la segona invitació: a fer comunió en
aquest dolor. A compartir-lo, a riure’l, plorar-lo,
escoltar-lo ... A aprofitar l'època tecnològica en la
que estem i que ens permet acompanyar-nos, i ens
ajuda a continuar caminant junts tot i les distàncies de seguretat. Però, avui, sobretot, no vull oblidar una promesa: que hi ha qui estarà amb nosaltres fins a la fi del món. També entre desesperances i amenaces.
( Alba Romero Gangonells
https://pastoralsj.org/)

AVUI, FESTA DE CRIST REI
Amb aquesta festa
acabem l’any litúrgic, el cicle de celebracions cristianes
de la nostra fe.
El Regne de Jesús és
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”.
Davallament: Sant Joan de les Abadesses

ADVENT: CAMÍ VERS EL NADAL
El proper diumenge iniciarem el temps d’Advent: quatre
diumenges que ens ajudaran a preparar-nos pel Nadal.
L’Advent se’ns presenta com un camí,
un itinerari a fer per
tal de preparar el
nostre cor per rebre
a l’infant Jesús. Durant l’Advent l’església ens presenta
diferents personatges, que venen a ser
model d’esperança,
d’acollida pacient,
de canvi i de conversió. Aquest camí
és per fer-lo a nivell
personal, acompanyats de tota la comunitat i guiats per
la Paraula de Déu.
En començar l’Advent iniciem un nou cicle de lectures
de la paraula de Déu, en les celebracions dels diumenges. En aquest nou cicle repassarem l’Evangeli segons
sant Marc, per tal que ens ajudi a aprofundir el coneixement de Jesucrist.

LA MISSA DE CADA DIA: des de finals d’octubre,
quan varen canviar l’hora i fins a finals de març, la missa a Santa Maria dels Turers és a 2/4 de 8 del vespre,
de dilluns a divendres.

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Hortènsia Franco Escribano, de 88 anys
Rosa Montcanut Serra, de 95 anys

Aportació a la Col·lecta de GERMANOR

Pregària d'Esperança

Església de Santa Maria

1.584,10

Senyor, el món no és pas molt bonic.
Els homes tenen fam, de pa sobretot, però
també de tendresa, d'amistat i d'amor. Els homes moren per manca de raons de viure, els
homes moren mancats d'esperança No és pas
or i plata el que ells esperen de nosaltres.
Ells volen sentir de nosaltres que la seva vida
és útil, que tota vida val la pena d'ésser
viscuda. Senyor, jo voldria dir a tot home, al
paralític, a l'humiliat, al coix, al ferit:
"Comença a viure, a creure, a esperar. Camina, salta: tu pots dansar de joia"
Jo voldria retornar la força a les mans cansades, i la fermesa als genolls que vacil·len.
Jo voldria lluitar amb tots els homes perquè el
desert d'aquest món esdevingui un jardí i que
sobre la terra dels homes, s'hi pugui veure la
tendresa de Déu. Jo ho voldria ... Com és,
doncs, que no ho faig? Tinc por, por de lluitar,
por de donar-me, por de malgastar-me.
Desperteu-me, Senyor, renovelleu-me. Doneume el vostre Esperit i que m'agafi tot sencer.
Llavors, en el vostre nom, Senyor, repetiré
aquesta esperança que és la nostra.

Parròquia de Sant Pere

582,21

Església de les Carmelites

200,00

Església de de la Cínica

225.00

TOTAL

En les misses del 23 al 29 de novembre de 2020 pregarem per:
A Santa Maria

2.591,31

A Sant Pere

Dilluns

7,30 v

En acció de gràcies

7 t.

Ànimes

Dimarts

7,30 v

Josep Maria Masmitjà Oliveras (Aniv.)

7 t.

Ànimes

Dimecres

7,30 v

Llorenç Planas Oller; Catalina Teixidor; Josep Plana Parer

7 t.

Ànimes

Dijous

7,30 v

Ànimes

7 t.

Ànimes

Divendres

7,30 v

Josep Bassols

7 t.

Anna Maria Bonaventura

8v

Andreu Agustí Boschdemont;
Josep Plana Parer; Família Vinyals Ramió

7 t.

10 m.

Intenció Particular; Família Brugué Batxellí

12

Andreu Agustí Boschdemont; ; Josep Pinatella

8 v.

Comunitat Parroquial

Dissabte

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

11 m

Comunitat Parroquial

Pere Pagès Garcia i
Jovita Heras Ros

http://www.parroquiesbanyoles.org

