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Jesucrist,
rei de tot el món
La solemnitat de Crist Rei és el darrer diumenge de l’any litúrgic. I això permet fernos ben conscients del que celebrem i ens
proposem de viure al llarg de cada any.
Una part important d’aquest any litúrgic ha
estat marcat per la pandèmia que es resisteix a acabar i amb la qual hem hagut
d’aprendre a conviure des del començament de la Quaresma.
L’evangeli dels diumenges de durant l’any
ha estat el de Mateu. Aquest evangelista
parla avui de Jesús com a Fill de l’home gloriós i Rei que, a la ﬁ dels temps, examina la
vida de cada persona segons hagi practicat
o no les obres de misericòrdia.
És un text que motiva no
només a pensar en el ﬁnal
del nostre camí a la terra,
sinó a avaluar el nostre
dia a dia segons els
criteris de Jesús
acollir el Regne
preparat pel
Pare.

I alhora que avalua i qüestiona la nostra
vida individual també examina la nostra
vida col·lectiva com a poble, com a humanitat a la que ha estat conﬁada aquesta terra
i tot el que Déu hi ha posat.
Se’ns demana viure la nostra existència des
de la misericòrdia, des de la capacitat de
posar-nos del costat i servir el qui pateix.
No en faltaven exemples en el temps de Jesús i tampoc ens en falten avui. La crisi econòmica i social derivada de la pandèmia no
ha fet sinó sumar-hi situacions familiars i
personals a les que ja hi havia.

El projecte de Déu és el de reunir «totes les
coses» en Jesús, el seu Fill, constituït així
«Rei de l’univers». Ens diu, per tant, que a
través de Jesús (de la seva encarnació, vida,
mort, resurrecció i gloriﬁcació) tota la humanitat i tot l’univers creat estem cridats a
participar de la plenitud de Vida que el Pare
ofereix. Pau ho expressa de manera semblant a la segona lectura, assegurant que la
resurrecció de Jesús és ja el començament i
la garantia que tot el mal –ﬁns i tot la
mort– serà vençuts.
Prendre’ns seriosament
aquest projecte de

vida
és disposar-nos, una vegada més, a seguir
Crist «la nostra pau»
col·laborant amb ell en la construcció del «Regne de veritat i
de vida, Regne de santedat i de
gràcia, Regne de justícia, d’amor i
de pau» com diu el prefaci de la
missa d’avui. I a demanar la gràcia de no col·laborar en tants regnes de la mentida, de l’aparença, de la violència i l’exclusió dels pobres com hi ha en
els nostres dies.
Jesucrist, el Fill de Déu, «ungit sacerdot
etern i rei universal», ens passa al davant
en aquest camí, oferint-se ell mateix per la
redempció de la humanitat i de l’univers
sencer. Seguir-lo i deixar-nos guiar per ell
és el que ens porta a viure-hi amb plena comunió. Comunió amb Jesucrist que es materialitza i s’expressa en la comunió amb
els germans i ens fa avançar en la comunió
de vida amb Déu.
Josep Torrente Bruna

CATEQUESI INFANTIL. Les catequistes de Sant Pere i sant Pau
ens trobarem dilluns a les 17.30h. Els altres centres catequètics ja
ho han anat fent aquests dies passats per organitzar els grups i
el treball que proposem fer a casa mentre no comencem la catequesi presencial.
MISSA FAMILIAR. Havíem previst celebrar-les el proper dissabte
28 de novembre tant a la MD de la Mercè com a Sant Pere i sant
Pau. Les condicions de la pandèmia, però, continuen limitant
l’aforament de l’església al 30% de la capacitat. Potser a Sant
Pere i sant Pau es podria celebrar quedant-nos molt a prop del
límit però és clarament inviable a la MD de la Mercè. Per això ens
sembla prudent no convocar, tot i que les famílies que vulguin venir-hi seran —com sempre— benvingudes i mirarem d’acollir els infants i fer-los participar. Esperem, si es compleixen les previsions
poder celebrar la missa familiar der Nadal el 24 de desembre a les
18h. Ja ho recordarem quan s’acosti la data.
PREPARACIÓ DE BAPTISMES. Hi ha una nova sessió el proper dimarts 24 a les 20.00h a la parròquia de la MD de la Mercè.
ATENCIÓ DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL. A més de l’atenció a
Sant Pere i sant Pau els dimecres amb cita prèvia, ara s’hi suma
l’atenció a la parròquia de Sant Cosme i sant Damià els dijous de
17.00h a 18.00h. S’hi fa la primera acollida per a conèixer la situació i orientar cap als recursos propis i municipals de què disposem.
TROBADA DIOCESANA DE GRUPS DE LAICS. Convocada en format telemàtic per aquest proper dissabte d’11.00h a 13.00h i adre-

çada a totes les
persones que
participen
en
grups d’adults
parroquials o arxiprestals
(grups de formació d’adults,
ja siguin de caire
catequètic, bíblics, de pregària o dels moviments que tenen presència a la nostra diòcesi). Hi reflexionarem
sobre els elements comuns i aglutinadors d’aquests grups de
laics que desitgem a la nostra diòcesi. Per participar-hi cal fer la
inscripció a l’enllaç https://bit.ly/38HZHVo abans del divendres
27 a les 20.00h.
INICI DE L’ADVENT. Diumenge vinent celebrarem l’inici del temps
d’Advent, els quatre diumenges que a través dels signes externs
i dels textos bíblics ens prepararan per a la celebració del Nadal.
Pel següent dissabte —5 de desembre, de 11.00h a 13.00h— preparem un recés de les parròquies del Prat a la parròquia de sant
Cosme i sant Damià.
COL·LECTA DE GERMANOR. Un cop tancada la col·lecta cal agrair
—i molt— la vostra aportació. Tot i la situació de pandèmia el conjunt de les parròquies de Sant Pere i sant Pau i de la MD de la
Mercè hem aportat 1.368€ (un 43% més que l’any 2019).

Montserrat TOMÁS QUESADA (60), Carmen GARCÍA ROS (89), Epifania SEVILLANO CABANILLAS (81),
Isabel Mercedes LATORRE MESA (88)

Les comunitats cristianes del Prat recordarem els nostres difunts el divendres 4 de desembre a les 20h a l’església de sant Pere i sant Pau.

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DISSABTE 21. 20.00h. Pedro PALACIOS HIDALGO.

DISSABTE 21. 19.00h. Montse GARCÍA MARTÍNEZ.

DIMARTS 24. 9.00h. esposos Ferran CASANOVAS CIVIT i María
PLAYÀ PIÉ.

DIUMENGE 22. 11.00h. Antonio GUERRERO MORENO.
DIJOUS 26. 19.00h. Julián DURAN IGLESIAS

DIVENDRES 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS.
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