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CRIST  REI  DE  TOT  EL  MÓN 
 

En la celebració d’aquest darrer diumenge de l’any litúrgic,la 
comunitat cristiana festeja Crist Rei. Cal, però, que no ens 
equivoquem a l’hora de proclamar la reialesa de Crist, ja que la 
seva reialesa no té res a veure amb la dels reis d’aquest món. La 
reialesa de Crist està fonamentada en el seu amor. Jesús és rei 
perquè domina sobre el mal: l’odi, la venjança, la renúncia, la 
hipocresia, l’egoisme, l’avidesa, l’ambició, la por, la mort... Jesús 
ens ha estimat del tot i per sempre. Amb la seva entrega, 
passió,mort i resurrecció ens ha situat en el camí de la salvació 
per sempre. És així com Jesús és la contestació a tots els poders 
reials que han passat,passen i passaran per la història del món. 
Jesús és el testimoni de la veritat de Déu,ell ens allibera dels 
nostres pecats: l’afany de riquesa i de poder, la mentida, la 
degradació, la violència, l’exclusió, la injustícia, la vanitat, la 
superficialitat, el consumisme... Ell,i ningú més,està per damunt 
de tota la creació ja que la seva sobirania d’amor és eterna,no 
passarà mai. La reialesa de Jesús no és cosa d’aquest món, així 
ell ho va afirmar davant de Pilat en el moment dramàtic  de  la  
seva  passió.  Ell regna donant  testimoni  de  fidelitat,  servint,  
perdonant, morint per  tots  nosaltres. Ell  és  el  rei, però res de 
banderes, res d’exèrcits ni de guerres. Jesús  és  el centre  de  la  
creació  i  el seu poder és el de l’amor, capaç de superar el mal, 
d’estovar el cor endurit, de posar pau en el conflicte més violent i 
d’encendre  
l’esperança en la foscor... Ell ens ha ensenyat a ser gent de pau, 
peregrins de la llibertat, tossuts a creure que el bé  

 
 
guanyarà en tots els fronts. Els cristians estem cridats a 
reconèixer que Jesús és el nostre rei, el centre de les nostres 
vides, i a acollir la veritat que proclama per poder deixar enrere la 
cultura de la mort, del consum, de la depredació, de l’individu- 
alisme, de l’autosuficiència...De tot cor celebrem, doncs,avui la 
 reialesa de Jesús, ell ens ha cridat a ser el seu poble per tal que 
l’Església sigui llavor i ferment d’un món nou on regni per sempre 
la veritat, la vida, l’amor i la pau. 
 
Tenim ben present el significat de la reialesa de Crist? És a dir, 
¿que només amb el crucificat ha  entrat en el món la força de 
l’amor que salva, i que Crist  Rei ha declarat fora de lloc totes les 
altres “figures reials”d’aquest món, en lesquals equivocadament 
confiem massa sovint? 
 
PREGUEM Senyor Jesús,que vingui a nosaltres el vostre regne. 
Un regne que no és com els d’aquest món. Ajudeu-nos  a  tenir-
vos  com  a  centre  de  les  nostres  vides.  Només  vós,  rei  del  
món,  sou  sant  i alimenteu la nostra fe. Feu que seguim el gran 
manament d’estimar els altres i tota la creació. Avui  especialment  
us  demanem per  tots  els  qui  tenen  responsabilitats  en  la  
nostra  societat.  Gràcies a vós que viviu pels segles dels segles. 
Amén 

ECOPARROQUIES 
 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO  Jn 18,33-37 

 

«Soy Rey. (...) Todo el que es de la verdad, escucha mi voz» 
 

Hoy, Jesucristo nos es presentado como Rey del Universo. 
Siempre me ha llamado la atención el énfasis que la Biblia 
da al nombre de “Rey” cuando lo aplica al Señor. «El Señor 
reina, vestido de majestad», hemos can- 
tado en el Salmo 92. «Soy rey» (Jn 18,37), hemos oído en 
boca de Jesús mismo. «Bendito el rey que viene en nom- 
bre del Señor» (Lc 19,14), decía la gente cuando Él entraba 
en Jerusalén. 



 

Ciertamente, la palabra “Rey”, aplicada a Dios y a 
Jesucristo, no tiene las connotaciones de la monarquía 
política tal como la conocemos. Pero, en cambio, sí que hay 
una cierta relación entre el lenguaje popular y el lenguaje 
bíblico respecto a la palabra “rey”. Por ejemplo, cuando una 
madre cuida a su bebé de pocos meses y le dice: —Tú eres 
el rey de la casa. ¿Qué está diciendo? Algo muy sencillo: 
que para ella este niñito ocupa el primer lugar, que lo es 
todo para ella. Cuando los jóvenes dicen que fulano es el 
rey del rock quieren decir que no hay nadie igual, lo mismo 
cuando hablan del rey del baloncesto. Entrad en el cuarto 
de un adolescente y veréis en la pared quiénes son sus 
“reyes”. Creo que estas expresiones populares se parecen 
más a lo que queremos decir cuando aclamamos a Dios 
como nuestro Rey y nos ayudan a entender la afirmación 
de Jesús sobre su realeza: «Mi Reino no es de este mundo» 
(Jn 18,36). 
 

Para los cristianos nuestro Rey es el Señor, es decir, el 
centro hacia el que se dirige el sentido más profundo de 
nuestra vida. Al pedir en el Padrenuestro que venga a 
nosotros su reino, expresamos nuestro deseo de que 
crezca el número de personas que encuentren en Dios la 
fuente de la felicidad y se esfuercen por seguir el camino 
que Él nos ha enseñado, el camino de las 
bienaventuranzas. Pidámoslo de todo corazón, pues 
«dondequiera que esté Jesucristo, allí estará nuestra vida 
y nuestro reino» (San Ambrosio). 
 

Rev. D. Frederic Ràfols i Vidal(Barcelona) 
     

 
 
 
 
 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE   20 19 h. MISSA FAMILIAR 
 DIUMENGE  21 11 h. 

12 h. 
13 h. 

Pro populo 
Hora Santa per la Vida 
Edgar Barón (1er aniv.) 

   
   
   

   
   
 DISSABTE  27 19 h. Arnoldo Della Sala (1er aniv.) i Alva la 

Cruz Farias (1,5 aniv). 
 DIUMENGE  28         11 h. 

13 h. 
Mundeta Presas  
Pro populo 

DIVENDRES  3 20 h. Francesc, Josep i Mari Carmen 
 

XV JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL 
21h, A LA CASA DE L’ESGLÉSIA, c/ Armenteres, 35.   

dilluns 22  Familia: Amoris Laetitia 
Samuel Segura i Laura Orri, matrimoni 

dimarts 23  Eutanàsia i Testament Vital 
Clara Gutiérrez Aparcero, metgessa 

dimecres 24 El Sínode 
Joan Peñafiel Maireles, vicari episcopal 

 dijous 25  Ecologia Integral 
Carles Armengol Siscares, pedagog 

  

 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA  EXTRA DE  GERMANOR 
ANY  PASSAT  739.62  €   AQUEST  ANY 807.92  € 

 

RESULTAT DE LA COL·LECTA  EXTRA PER  LA  PARRÒQUIA: 
MES  PASSAT  354.29  €   AQUEST  MES 425.71  € 

 

HORA  SANTA  PER  JOVES 
 

El proper dissabte 27 “Hora Santa” amb exposició del Santíssim  
Sagrament per joves. A les 20 h, ens trobarem per viure un intens 
moment de pregària davant del Senyor exposat a la custodia. 
 

Despatx parroquial, Dimarts i Dijous de 18 a 19,30h. 
Horari de misses : de dilluns a dissabte a les 20h., 

diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 
Sant Rosari: de dilluns a dissabte 19,30h. i diumenge 12,30h. 

Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61 
E-Mail: santjust664bisbatsantfeliu.cat    

www.santjust.org/parroquia 
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