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JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN  
 

 

 

La meva missió és la de ser 

un testimoni de la veritat 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els éssers d’aquest món estem units per 

llaços invisibles i conformem una espècie de 

família universal, una sublim comunió que ens 

mou a un respecte sagrat, afectuós i humil (Papa 

Francesc)   
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Comentari a la Paraula, UPP Súria  

 

La festa de Crist, Rei de l’univers, tanca el cicle litúrgic 

de l’any i és precisament en el relat de la passió i en el 

judici davant Pilat on es situa el tema d’aquesta reialesa. 

Crist és Rei. Però, no d’aquest món. I el seu regnat 

consisteix en ser testimoni de la veritat.  

El regnat de Déu en Jesucrist no és un poder temporal 

com els monarques o governants d’aquesta terra. No té 

soldats que lluitin a favor dels seus interessos. El regne 

de Déu consisteix en una oferta de salvació a la humanitat que compta sempre amb la 

llibertat dels seus fills. El regne de Déu que ja Jesús ens va ensenyar a demanar en el 

Parenostre, és el servei a la veritat, fora de triomfalismes i privilegis. L’únic moment que 

afirma ser rei es troba lliurat a les mans dels jueus. Per això, ha nascut i ha vingut al 

món. Com a testimoni fidel, és el qui era, el qui és i el qui ha de venir, principi i fi de tot 

el creat. Vingui a nosaltres el vostre Regne així a la terra com es fa en el cel !  

Perquè Ell ens estima ens allibera dels nostres pecats i fa de nosaltres una casa reial, 

uns sacerdots dedicats a Déu. Pel baptisme som engendrats a la seva reialesa com a 

homes i dones nous en la dignitat de cristians com a fills estimats de Déu. Cridats a 

viure en aquest món sense deixar-nos arrossegar pel pes d’aquest món sinó 

regenerats per la seva gràcia i enfortits per la força del seu sant Esperit per a 

col·laborar a fer d’aquest món el seu Regnat, d’acord al seu pla salvador. Testimonis de  

la seva veritat perquè és la que ens fa lliures per a actuar i alliberadors en  la seva 

justícia, santedat i pau. A Ell sigui donada la glòria i el poder pels segles dels segles. 

Amén.  
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HORARIS CELEBRACIONS 

AVUI,  

 

DISSABTE, DIA 20 de novembre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 21 de novembre de 2021 

 

10  matí – Valls de Torroella     

12 migdia – Súria 

 

PROPERA SETMANA 
 

DISSABTE, DIA 27 de novembre de 2021 

2/4 de 6 tarda – Residència Bell Repòs  

8 vespre – Súria  

 

DIUMENGE, DIA 28 de novembre de 2021 

 

10  matí – Palà de Torroella      

12 migdia – Súria 
 

 

INTENCIONS DE MISSES 

Dissabte, dia 20, Residència Bell Repòs, 2/4 6 tarda: Roser Reguant (32 aniv). Jaume Ros 

Junyent. Paula Farriols Reguant.   

 

Diumenge, dia 21, Súria, 12 migdia: Esposos Domingo Pena Vilaplana i Elvira Figuls 

Feliu. Mn. Josep Ferrer Trulls. Gna. Maria Puigdellivol (35 aniv). Esposos Rosa Reig Font i 

Salvador Feliu Reguant. Albert Puigdellivol (+ el dia 7 a Manresa). 

 

Divendres, dia 26, Súria, 7 tarda: Josep Sellés.  

 

Dissabte, dia 27, Residència Bell Repòs, 2/4 6 tarda: Jaume Ros Junyent. Paula Farriols 

Reguant.  

 

Dissabte, dia 27, Súria, 8 vespre: Fernando Alvarez Reguant. Ramon Esquius Borràs (11 

aniv) i família.   

 

Diumenge, dia 28, Súria, 12 migdia: Diego González Flores (7 aniv) i família Batista 

Flores. Maria Sanllehy Rusiñol (Vida Creixent).  



Diumenge, 21 de novembre de 2021 -   Núm. 3767 
 

VISIÓ PASTORAL 

Un temps nou: Advent      UPP Súria  

Amb el temps d’Advent comencem 

un nou any litúrgic, podem dir un 

temps nou. Si anem a l’arrel de la 

paraula significa vinguda. Un 

adveniment que comporta 

preparar-nos a la rebuda d’algú, en 

aquest cas de Jesús que neix de 

nou a Betlem en el proper Nadal 

per a tots nosaltres.   

La rebuda de Déu que es fa 

persona per a la humanitat implica un preparar-nos a rebre’l de la millor manera possible. En 

l’Església aquest temps es converteix en un temps fort, important, que demana homes i 

dones nous, forts, conscients del que es disposen a rebre perquè sigui rellevant per a les 

seves vides.  

Cóm preparar-nos diligentment a la rebuda de l’Emmanuel, Déu amb nosaltres ?  

D’entrada, obrim la Paraula revelada en la nostra història de salvació i a Isaïes 43,19 llegim,  

faré una cosa nova que ja comença a despuntar. No us n’adoneu ?. Per a viure aquest temps 

se’ns demana una lectura sovintejada de la Paraula que ens permeti esponjar el cor per a 

deixar renéixer dintre d’ell la necessitat i disposició del Senyor que ve a visitar-nos. Des de 

l’acolliment, el diàleg i la pregària deixar que ens sorprengui i possibiliti tot el necessari per a 

ser més d’Ell.  

Deixar-nos sorprendre pel Senyor ens ajuda a somniar de nou una vida, unes relacions, un 

món millor. Recrear projectes i oportunitats que superen el més immediat i esdevenen més 

transcendents en la grandesa de Déu. És créixer en l’esperança que no estem sols ni tenim la 

última decisió. És no tancar-nos en nosaltres mateixos ni en les nostres pròpies capacitats  

sinó deixar-nos acollir, abraçar, treballar,  perquè en Ell tot pot ser nou i millor. Ens supera 

amb escreix i sap bé el que ens convé. És tornar a fer possible un món millor, d’acord al pla 

del seu Creador. Mentre ens fa veure en els altres el reflex de la seva imatge recuperant 

justícia i estima. Que aquest temps d’Advent sigui una hora de gràcia per a tots per a ser més 

del Senyor, que serà en bé de tot el creat !   
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UNITAT PASTORAL  

 

Un nou any litúrgic   El proper Diumenge, dia 28, comencem un 

nou any litúrgic celebrant el primer Diumenge d’Advent. Ho 

farem seguint els passos de Jesús des de l’evangeli de sant LLuc.  

Personalment i comunitàriament, com a Església, visquem les 

solemnitats del Senyor i de l’Esperit Sant, de la Mare de Déu i 

dels sants. Ens ajudin a créixer  i expressar-nos com a Església 

col·laborant a l’obra de la gràcia de Déu  a favor de la 

implantació del seu  Regne enmig de la historia.   

 

Creixem amb Jesús   Avui dissabte les nostres catequistes 

participen a la Jornada Interdiocesana de Catequesi a Montserrat. Dilluns, dia 22, a 2/4 

de 6 de la tarda, Catequesi pels nens i nenes de segon any. Dissabte, dia 27, trobada 

de pares i fills a les 6 de la tarda, al Centre Sant Salvador.  

 

Càritas   Cap nen sense Reis ! Un any més, convidem a ser ajudants dels Reis de l’Orient 

pels nens de Càritas. Qui desitgeu col·laborar comuniqueu-ho a la parròquia. Gràcies !   

 

Cèl·lules parroquials   Dimecres, dia 24, a ¾ de 8 del vespre, trobada dels grups de 

cèl·lules parroquials, al Centre Sant Salvador.  

 

Grup de Litúrgia   Dijous, dia 25, a les 4 de la tarda, reunió al Centre Sant Salvador.  

 

Pregària comunitària    Dijous, dia 25, a ¾ de 6 de la tarda, a l’església de Súria, 

Exposició del Santíssim i Rosari. 

 

Cadena de Pregària per les Vocacions   Aquest 

mes de novembre col·laborem a la cadena de 

pregària per a les Vocacions al servei de l’Església. 

Preguem juntament amb totes les diòcesis de 

Catalunya, en especial en el dia 24 que en tenim 

la responsabilitat la nostra diòcesi de Solsona.   
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BISBAT 
 

Segon recés d’Efatà a la diòcesi de Solsona 
 

Els passats 5, 6 i 7 de novembre 

hi va haver el segon recés d’Efatà 

de Solsona. Hi van participar una 

setantena de persones, entre 

caminants i servidors. Efatà és 

un recés de joves organitzat per 

joves, un recés vivencial i 

testimonial, on poc a poc vas 

caminant amb Jesús a través de 

la teva història personal. De la 

mà del Senyor i dels servidors –

que són persones que ja han fet 

el recés- els caminants van 

descobrint qui és el Senyor i 

com poder-lo trobar, estimar i 

servir. Efatà és una obertura de 

cor, a la gràcia de Déu.  

 

A Efatà ens trobem un Jesús que 

truca a la porta de la nostra vida, 

que té moltes ganes d’entrar, 

però que només pot fer-ho si 

nosaltres el deixem. Jesús ha 

mort i ressuscitat per cadascun 

de nosaltres, per salvar-nos, perquè ens estima, gratuïtament: aquest és el centre del 

missatge d’Efatà. Obrir-se a un Déu que ens abraça en la nostra història i en la nostra 

misèria, ens accepta tal com som, i ens vol consolar en els nostres sofriments. 

 

En les properes setmanes publicarem alguns testimonis de joves que han participat en 

aquest recés; joves que ens compartiran què ha significat Efatà. Que la Mare de Déu 

del Miracle, patrona de casa nostra, intercedeixi per cada un d’ells. 
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La meva missió: ser un testimoni de la veritat (Jn 18,37)   

Glossa Bisbe Romà Casanova  

 

L’Església ens convida en el darrer 

diumenge de l’any litúrgic a 

contemplar Jesucrist com a rei de tot el 

món. La festa de Crist Rei ens invita a 

fixar la mirada en la persona de 

Jesucrist. Els cristians no som 

seguidors d’una doctrina, ni fautors 

d’unes obres concretes, ni tan sols 

portadors d’una espiritualitat, sinó que 

som deixebles de Crist. Per a nosaltres la relació amb Crist no és un afegit, propi d’alguns, sinó 

que és quelcom essencial. No s’entén un cristià sense relacionar-se amb la seva persona, perquè 

en ell resideix corporalment tota la plenitud de la divinitat (Col 2,9), i perquè d’ell brolla la 

salvació i la vida, la llibertat i la santedat, la veritat i l’amor. 

 

La reialesa de Crist s’ha d’entendre, doncs, des de la seva persona i missió que, per a ell, són 

indestriables. Davant de Ponç Pilat, que li ho pregunta clarament, Jesús confessa la seva 

reialesa: Teniu raó: jo soc rei (Jn 18,37). Però a l’instant afirma la seva missió, unida a la seva 

persona: La meva missió és la de ser un testimoni de la veritat; per això he nascut i per això he 

vingut al món (ibídem). 

 

Refermar la nostra relació amb Jesús és una necessitat d’amor sempre imprescindible per a ser 

autèntics deixebles seus. En la nostra vida de seguiment de Crist poden ser moltes les 

vicissituds que apareguin en qualsevol tram del nostre camí. Pot, fins i tot, aparèixer el que mai 

podríem pensar que seria realitat. Per això, en tot moment, hem de refermar la nostra opció per 

Crist, basada en el tu a tu de la pregària personal, tant individual com comunitària. La persona 

de Crist i la seva missió de salvació i de vida a favor nostre són sempre presència fidel al nostre 

costat. La venerable Caterina Coromina, dona senzilla i lliurada plenament a Déu i als germans, 

deia: «Som servidors d’un gran Senyor», referint-se a Crist present en els malalts i ancians. 

També nosaltres hem d’anar polint en el nostre cor la opció per Crist, únic Rei i Senyor a qui 

servim. En ell, i solament en ell, tenim la veritat de l’amor, que fa possible que estimem de 

debò, més enllà dels nostres egoismes, que ens duen a la soledat i al buit interior. 

 

Aquesta recerca de Crist és la conversió incessant al Déu de l’Evangeli, que aboca 

irremissiblement a retrobar sense treva en l’Església la veritat del do de Déu, que no és altre 

que el mateix Crist, testimoni de la veritat. Certament l’Església i Crist són inseparables. 


