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DIUMENGE 34 DE DURANT L’ANY.  FESTA DE CRIST REI  

                                                         20 DE NOVEMBRE DE 2022. Nº 43 
 

QUE JESÚS REGNI EN ELS NOSTRES CORS! 
 

Avui celebrem la solemnitat de Crist Rei, però Crist, el Fill de Déu viu, 
Jesús de Natzaret, no es presentà mai com a rei dels jueus. Ell no és un 
Rei com els que coneixem. 
Tots sabem que Jesús va passar la vida fent el bé a tothom, però, 
especialment, als seus “petits” que són les viudes, els orfes i els 
emigrants, que avui en dia també són els que més dificultats tenen per 
sortir-se’n. Amb això volem dir que tenen problemes per alimentar-se 
adequadament, per vestir, a l’hora d’accedir a l’educació o tenir una casa 
on viure dignament i en pau. Si nosaltres tenim cobertes aquestes 
necessitats hauríem d’estar-ne agraïts. Donar gràcies a Déu i als altres 
per tot el que ens ofereixen i des d’aquí, com a membres d’una gran 
família humana, ser responsables i cooperar en millorar la qualitat de 
vida dels que ho necessiten. 
Encara que és cert que Jesús va passar la vida fent el bé, ¿a qui hem dit 
que va fer el bé especialment? La seva manera de fer el bé el va portar 
a  trobar-se amb l’enveja i l’odi dels dirigents del seu temps, i amb la 
burla de molts, fins que va ser crucificat entre dos criminals. Estant en 
la mateixa situació vital, veiem que els criminals actuen d’una manera 
diferent respecte a Jesús. Mentre un d’ells l’insulta dient: “¿No ets el 
Messies? Salva’t tu mateix i a nosaltres”, l’altre reconeix Jesús de 
Natzaret com a Messies, que essent just és tractat injustament; posa 
tota la seva confiança en ell i li demana: “Jesús, recordeu-vos de mi, 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 19.- Sant Crispí, bisbe i màrtir .  
Vespre (festiva), 20 h.-  Montserrat Llinàs Graells, Susana Alonso Piqué 
(capelletes Mª Auxiliadora) 
 Acció de gràcies 51 aniversari casament de Lluís i Eulàlia. 
 

Diumenge dia 20.- JESUCRIST, REI DE L’UNIVERS.  
9 h.- Missa 
Ermita de Sant Roc: 11 h.: Celebració dominical amb diaca 
12:00 h.-  Esposos Antonio Pastor i Margarita. Oleguer Boloix i família. 
                   Isidre Prats i Maria Almirall. 
 

Dilluns dia 21.-Presentació de la Mare de Déu   
20 h.-  Esposos Martí Roig i Antònia Monjo     
 

Dimarts dia  22.- Santa Cecília, màrtir  
9 h.-   Difunts família Martí Tuset 
20 h.-  Pere Sadurní 

Dimecres dia 23.- Sant Climent I, papa i màrtir . 
9 h.-  Josep Roig Monjo .                                               20 h.-   Missa      
 

Dijous dia  24.- Sant Andreu Dung-Lac, màrtir vietnamita.  
9 h.-  Martí Roig Monjo 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 25.- Sant Erasme de Rotherdam .   
9 h.- Catarina Ubach Rovira i familiars difunts           20 h.-   Missa 
 

Dissabte dia 26.- Sant Silvestre  .  
Vespre (festiva), 20 h.-    Anita Ferrés (7è. aniversari de la seva mort) i 
espòs Joan. 
Esposos Josep i Miquela; Lluís Casanovas  
 

Diumenge dia 27.- DIUMENGE  PRIMER D’ADVENT.  
9 h.- Esposos Maria Bosch i Agustí Caralt i altres difunts de la família. 
          Difunts família Planas Tuset 
          Esposos Joan Marcè i Pepi Munné i filla Neus. 
       Esposos Miquel Via i Dolores i filla Mª Rosa. 
        Esposos Joan Saperas i Benita. 
 

Ermita de Sant Roc: 11 h.: Celebració dominical amb diaca 
 

12:00 h.- Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili 
      En Acció de gràcies per 50è. aniversari.   
 



quan arribeu al vostre Regne”. I Jesús li respongué: “T’ho dic amb tota 
veritat: avui seràs amb mi al paradís”. 
El gran ensenyament que ens ofereix  l’evangeli d’avui és que nosaltres 
som lliures d’actuar d’una manera o altra. Òbviament, com a amics de 
Jesús, hem de seguir sempre el seu exemple, posant-hi tota la nostra 
confiança i vivint els valors del Regnat de Crist que són: la pau, el 
respecte, la fraternitat, en definitiva, viure l’amor que Déu ens té aquí i 
ara entre tots nosaltres; així, i només així, Jesús regnarà en els nostres 
cors. 

del Centre de Pastoral Litúrgica 
 

 

 

 TROBADA DE LECTORS EN LA MISSA:  
AQUEST DIMARTS, DIA 22 , A LES 9 DEL VESPRE 

El ministeri de Lector ha anat prenent importància en les nostres 
Eucaristies. La proclamació de la Paraula de Déu ha guanyat el lloc 
que mereix dins l’Assemblea litúrgica. El Concili parlà de la missa 
com el lloc on se’ns paren dues taules. La taula de la Paraula i la 
taula de l’Eucaristia. En la primera se’ns llesca el pa de la Paraula 
de Déu, en l’altra el pa de l’Eucaristia.  
Cal valorar el ministeri de Lector: pot  fer possible que els oients 
quedin impactats i “tocats” per la presència de Déu que els parla... 
Per això val la pena trobar-nos, ajudar-nos a millorar, no quedar-
nos encallats per la rutina. Ens trobarem a la Rectoria. 

 

 DINAR DE NADAL  
AMB L’HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES 
Com s’acostumava fer cada any, abans de la Pandèmia, hi haurà dinar 
de Nadal organitzat per l’Hospitalitat de la M. D. De Lourdes, el 
diumenge 18 de desembre a l’Hotel acostumat (Barceló-Sans). És una 
ocasió per trobar-nos i ajudar aquesta obra a favor dels malalts. Els 
que hi vulguin participar poseu-vos en contacte amb la parròquia 
(divendres de 7 a 8 del vespre). 
 

 CONDOLENÇA  
La donem als familiars de Rafael Figuerola Cruz, que morí el dia 15, 
a l’edat de 79 anys. Descansi en pau. 
 

 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
Reunió aquest dijous, dia 24, a les 9 del vespre a la Rectoria.                                                                                                                                                                                    

                                 

 DIUMENGE VINENTS: NOU ANY LITÚRGIC I NOU ADVENT . 
o APROPA’T A L’EVANGELI: Setmana per fer la reunió en petit 

grup per “treballar” el text de l’Evangeli del diumenge primer 
d’Advent, seguint el guió de la fitxa. 
 

o PRIMERES VESPRES DOMINICALS: Cada dissabte, a partir de 
dissabte vinent, a 2/4 de 8 del vespre, a la capella del Santíssim. 

 

 

LA FELICITAT DEL MATRIMONI 

Aquesta setmana he topat en un llibre amb una informació que m’ha 

resultat sorprenent. Hi ha estudis que demostren que, a les cultures en les 

que els matrimonis són concertats, és a dir, decidits pels pares dels nuvis, les 

parelles arriben de mitjana a unes cotes més altes de felicitat que les dels 

matrimonis lliures de les societats occidentals.  

L’estudi no diu que aquells matrimonis durin més. És normal que durin 

més, perquè a les cultures en les que els matrimonis són concertats no se sol 

permetre el divorci. El que diu l'estudi és que en els matrimonis concertats 

d’aquelles cultures les parelles són estadísticament més felices. 

Per descomptat, no estic defensant, de cap manera, els matrimonis 

concertats, però em sento qüestionat per aquesta informació, i amb la 

necessitat de trobar-hi una explicació.  

Els experts diuen que en aquelles cultures tu no pots elegir la teva parella, 

però el que sí que pots fer és elegir la relació que mantens amb la parella que 

han triat per tu. Com que no tens cap més remei que acceptar-la, t'esforces 

més a tractar-la bé i a ser feliç amb ella.  

A la cultura occidental, en canvi, l'interès es posa a encertar-la a l'hora de 

triar la mitja taronja i, a partir d’aquí, com a les pel·lícules, la felicitat es dona 

per suposada. Semblaria que, si has encertat a la tria, la felicitat ha de venir 

tota sola. Hi posem unes expectatives molt més altes i potser menys esforç. 

Déu ens vol lliures, tant en la vida personal com en el matrimoni, però la 

llibertat cristiana no és un regal plogut del cel, sinó una conquesta per la que 

s'ha de lluitar dia a dia.  

La felicitat del matrimoni cristià depèn tant d'una bona tria inicial com 

d’un esforç continuat per l’acceptació de l’altra persona. I Déu ens 

acompanya amb la seva força en aquest camí. 

 Joan Ferrés Prats 


