
 

«Jo sóc rei. Tots els qui són de la veritat 

escolten la meva veu».... Ets tu el rei dels jueus? Pilat es decanta 

per un interrogatori polític: se situa al nivell en què els enemics de Jesús han plantat 

el debat sabent que això era el que interessava al representant de l’emperador. 

Jesús s’adreça al procurador romà que decidirà més tard mantenir sobre el cap de 

Jesús crucificat la inscripció, blasfema als ulls dels jueus: Jesús de Natzaret, rei dels 

Jueus. Respon Jesús situant-se en un altre nivell. Explica quina és la seva reialesa: 

ha vingut al món per donar testimoni de la veritat (evangeli). La veritat de la qual 

Jesús dona testimoni no és elaborada per la raó humana; és la que ve de la Paraula 

de Déu, del Verb, d’aquell que és, que era i que ha de venir (segona lectura), d’aquell 

en qui hi ha la Vida. Per a això el Verb, el Crist, ha vingut a aquest món. Aquells que 

l’acullen reben el poder d’esdevenir fills de Déu (cf. Jn 1,12), és a dir són engendrats 

a aquesta Vida de Déu, pertanyen a la veritat i poden esperar viure amb ell en el 

Regne del cel (cf. postcomunió). Avui és a nosaltres, engendrats a la Vida pel baptisme, que ens toca 

escoltar aquesta Paraula que ressona constantment en aquest món i en el cor dels nostres sofriments i de 

les nostres alegries. Gràcies a ella Crist fa, de tots els qui l’accepten, la seva casa reial, uns sacerdots 

dedicats a Déu (segona lectura), amb l’encàrrec d’anunciar al món l’única reialesa que no serà mai destruïda 

(primera lectura) i que és capaç de donar-li l’única pau que no passarà mai, perquè el seu pacte és 

irrevocable (salm). 

 

Amb la Solemnitat de Crist Rei, es tanca l’any litúrgic 
 

Avui acabem l’any litúrgic B, i des de la setmana que ve, comença un nou any, el C, amb el primer diumenge 

d’Advent. L’any litúrgic es tanca sempre amb la solemnitat de Crist Rei, rei d’aquell regne del qual demanem 

insistentment en el parenostre que vingui a nosaltres. Aquesta imatge, que tant havia fet servir Jesús al llarg 

de la seva predicació, ens és proposada com a resum de tot l’evangeli. Si els evangelistes mostren Jesús 

envoltat d’una mena de “secret”, al final tot queda desvelat perquè en la creu i la resurrecció manifesta la 

seva reialesa que no és cosa d’aquest món, com ens diu l’evangeli d’avui (Jn 18,33‐37). Que tingueu tots 

un bon nou any litúrgic, i que el Senyor ens acompanyi en tots. Que ens sigui un any de pau i de prosperitat! 

Que el Senyor ens sigui un refugi, que beneeixi  el treball de les nostres mans  i que les nostres vides siguin 

un sacrifici agradable als seus ulls. Així sigui!!  
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Ajuda la teva parròquia: Pots col·laborar en la vida econòmica de la teva parròquia. A 

cada donació o ingrés hi correspon un rebut que serveix a la declaració fiscal de la renda. Més 

informació: podeu trucar al telèfon 643 122 739 o bé al 93 859 03 40. Podeu també fer ingrés als 

números de compte ES03 2100 0053 6202 0016 8788 (Sant Feliu), ES87 2100 9046 9102 0008 

8588 (Montserrat), ES64 2100 0053 6002 0027 5555 (Rocaprevera) 

 

PARRÒQUIA DE MONTSERRAT 
 

 Horari de misses  

• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí  

• Dissabtes i vigílies de festa: a les 7 de la tarda 

• Diumenges i festes: a les 12 del migdia 

 Despatx (c/ Núria, 91, als baixos del Centre Cívic): 

divendres, de 8 a 9 del vespre. T. 93 859 03 40  
  

Misses per celebrar  
 

Dissabte 20    19: ----------- 

Diumenge 21 12: Mercè Adam Huix 

Dimarts 23   9: Domènec Vila Soldevila i família 

Dijous 25         9: ----------- 

Dissabte 27  19: ----------- 
 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 14 de novembre: 76 € 

 

 

PARRÒQUIA DE SANT FELIU  
 

Horari de misses   

• Dilluns, dimecres i divendres, feiners: a les 7 de la tarda 

• Dissabtes i vigílies de festa: a les 8 del vespre  

• Diumenges i festes: a les 11 del matí  

Despatx (Placeta Mossèn Fortià Solà, 1): dilluns de 8 a 

9 del vespre i dimecres d'11 a 1 del migdia   

Tel: 93 859 03 40 
 

Misses per celebrar  

Dissabte 20       20: Claudi Salarich Planes (5è aniv.) 

Diumenge 21    11:  Enrique Moreno Vazquez 

                              Jaume Roura Sala (8è aniversari) 

Dilluns 22    11: Difunts de la família Surinyac  

                             Tressera 

Dimecres 24  19: ----------- 

Divendres 26  19: ----------- 

Dissabte 27       20: Andrés Pérez González 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 14 de novembre: 85,04 € 

• Donació xemeneia: 50 € 

 

 

 

SANTUARI DE ROCAPREVERA 

 Horari de misses  

• Diumenges i festes: a les 10 del matí  

Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat   

93 859 03 40  

 
Missa per celebrar 

Diumenge 21  10: ----------- 

 

Col·lectes   

• Diumenge, dia 14 de novembre: 48,36 € 

• Lampadaris: 193,44 €  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Full i Diàleg: 0,60 € 
 

AGENDA  
   
Activitats  interparroquials  

 Càritas: Horari d'acolliment i atenció, 

cada dilluns, de 10 del matí a 12 del migdia, 

a la rectoria de Sant Feliu 

 

 Dimecres, dia 24 de Novembre, trobada 

dels animadors de cants, de les 

parròquies, a la rectoria de Sant Feliu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


