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Avui és Crist Rei

Crist venç. Crist Regna. Crist impera.
Crist ahir i avui i per sempre.
Tots els poble adorin a Crist Rei.
A ell es doni honor i glòria
per tots els segles. Amén.
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«La seva sobirania és eterna, no passarà
mai, la seva reialesa no decaurà»
Jesucrist, Rei de tot el món / Cicle B
Lectura de la profecia de Daniel
Tot mirant aquella visió de nit, vaig veure venir enmig dels
núvols del cel com un Fill d’home, s’acostà al vell venerable,
el presentaren davant d’ell i li fou donada la sobirania, la
glòria i la reialesa, i tots els pobles, tribus i llengües li faran
homenatge. La seva sobirania és eterna, no passarà mai, la
seva reialesa no decaurà.
(7,13-14)
Salm responsorial
El Senyor és rei, va vestit de majestat.
[114]
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan
Jesucrist és el testimoni fidel, el primer ressuscitat d’entre
els morts, el sobirà dels reis de la terra. Ell ens estima i ens
ha alliberat dels nostres pecats amb la seva sang per fer de
nosaltres una casa reial, uns sacerdots dedicats a Déu, el
seu Pare; que li sigui donada la glòria i el poder pels segles
dels segles. Amén. Mireu, ve sobre els núvols, i tothom el
veurà amb els propis ulls, fins aquells que el van traspassar, i totes les famílies de la terra es lamentaran per ell. Sí,
amén. Jo sóc 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.
(1,5-8)
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Pilat digué a Jesús: «Ets tu el rei dels jueus?» Jesús contestà: «Surt de vós això que em pregunteu,
o són d’altres els qui us ho han dit de mi?» Respongué Pilat: «Jo, no sóc pas jueu. És el teu poble i els mateixos grans
sacerdots els qui t’han entregat a les meves mans. He de
saber què has fet.» Jesús respongué: «La meva reialesa no
és cosa d’aquest món. Si fos d’aquest món, els meus homes
haurien lluitat perquè jo no fos entregat als jueus. I és que
la meva reialesa no és d’aquí.» Pilat digué: «Per tant, vols
dir que ets rei.» Jesús contestà: «Teniu raó: jo sóc rei. La
meva missió és la de ser un testimoni de la veritat; per això
he nascut i per això he vingut al món: tots els qui són de la
veritat escolten la meva veu.»
(18,33b-37)
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«Pilat digué: “Per
tant, vols dir que ets
rei.” Jesús contestà:
«Teniu raó: jo soc
rei. La meva missió
és la de ser un
testimoni de la
veritat; per això he
nascut i per això he
vingut al món: tots
els qui són de la
veritat escolten la
meva veu»

3 —bona nova

Agenda

Una creu per tron

Lit. hores: Setmana II

Carles Riera i Fonts, pvre.
La festa de Crist Rei, l’última de l’any litúrgic, ens ajuda a entendre que Jesucrist és la fi —i el principi!— de totes les coses.
Déu resolgué alliberar el món de l’esclavatge del mal per mitjà del seu Fill estimat, rei de l’univers, amb una sobirania capaç de donar testimoni de la veritat,
com també de la llibertat de tots els seus fills. Per a això va néixer Jesús i per a
això vingué al món. Amb la seva mort i resurrecció, Crist és senyor del cel i de
la terra, de l’ençà i l’enllà del nostre ésser en aquesta vida i en l’altra («el seu
regnat no tindrà fi»).
Jesús ve a complir la voluntat del seu Pare: implantar en el món el regne de
l’amor incondicional, d’una total i plena estimació entre les persones. No hi ha
reialme més gran ni més noble que el de l’amor.
Ja la seva entrada a Jerusalem, muntat en un pollí, feia pensar que el seu regnat
seria molt diferent de tota reialesa mundana. Un rei que acabaria amb una corona d’espines al cap i, nu, dalt d’una creu —el seu tron. Befat, escarnit, vilipendiat. Un rei humil i bo.
La seva reialesa màxima i la seva majestat infinita posades al servei de la veritat i de la llibertat dels fills de Déu. Posades, doncs, al nostre servei. Ens ve
a cercar, insaciable, perquè vol que aprenguem a estimar-nos com a germans.
Vingui, doncs, a nosaltres aquest regne!
Des de la creu, amb els braços estesos, relliga cel i terra. Des d’allí regna, i també
des de cada cor humà obert a l’esperança.
Ell respecta la nostra llibertat i vol que tots els pobles siguin lliures.

22 dilluns
—Santa Cecília, vg. i mr.
—Sant Filemó i Àpia, esposos deixebles de Pau
Dn 1,1-6.8-20/Dn 3/Lc 21,1-4
23 dimarts
—Sant Climent I, papa mr.
—Santa Lucrècia, vg. i mr.
Dn 2,31-45/Dn 3/Lc 21,5-11
24 dimecres
—Sant Andreu Dung-Lac, prev i
companys mrs. del Vietnam
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28/Dn 3/
Lc 21,12-19
25 dijous
—Santa Caterina d’Alexandria, vg. i mr.
Dn 6,12-28/Dn 3/Lc 21,20-28
26 divendres
—Sant Joan Berchmans, jesuïta
Dn 7,2-14/Dn 3/Lc 21,29-33

La imatge

Nostre Senyor Jesucrist, Rei de
tot el món, arriba com un vulgar
reu davant el governador romà, un
estranger que poc interès té a ser
evangelitzat. Anava a la seva, a
quedar bé amb el seu rei.
Jesús figura amb totes les insígnies reials, perquè la dignitat va per
dins. I per dins va també la conversió que nostre Senyor ha predicat
i que dóna vida abundosa als qui
l’han acollit.
Crist (segona meitat s. XIII)
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27 dissabte
La Mare de Déu de la Medalla
Miraculosa
Beat Ramon Llull, mr.
Dn 7,15-27/Dn 3/Lc 21,34-36
28 diumenge I d’Advent / Cicle C
—Santa Caterina Labouré, rel.
Jr 33,14-16/Salm 24/1Te 3,12;4,2/
Lc 21,25-28.34-36
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Josep Minguell completarà l’obra
pictòrica a Santa Maria de l’Alba
Josep Castellà / Foto: Josep M. Martí Carnicer
El pintor targarí Josep Minguell Cardenyes culminarà
la seva gran obra pictòrica endegada l’any 2005 amb
els nous murals que farà al temple parroquial de Santa Maria de l’Alba en el transcurs dels pròxims mesos i
fins a la primavera vinent. El preparatius s’endegaran
aquests propers dies amb la col·locació d’unes grans
bastides d’uns vint-i-un metres d’alçada per a fer possibles els treballs dels murs laterals i el central del
presbiteri. Un presbiteri on els artistes locals Francesc
Marsà i Miguel Martí, durant els anys cinquanta, decoraren la seva gran cúpula.
Ara serà Minguell qui acabarà l’embelliment del conjunt del presbiteri. Per al 26 de novembre és prevista
la inauguració d’una mostra de Josep Minguell a la sala
del Museu Comarcal d’Urgell a Tàrrega, a fi de mostrar
els dibuixos i treballs del notable projecte. Tot amb la
intenció de poder-se inaugurar per a commemorar els
350 anys de l’inici de la construcció del gran temple
barroc-classicista degut al tracista fra Josep de la Concepció, coincidint amb les Festes Patronals del maig del
2022. Un altre projecte urgent és la rehabilitació del
teulat del dit presbiteri.

Mn. Enric Bartrina rebrà el 21è Premi Signum
El Consell Comarcal del Solsonès celebrarà el dia 17 de desembre l’acte
de lliurament del XXI Premi Signum. Seguint el procés que hi ha establert
per a atorgar cada tres anys un premi a la persona o entitat que, per la seva
trajectòria professional, personal o social, hagi aportat uns valors humans,
científics, culturals o socials a la comarca, els membres del Consell Cultural Francesc Ribalta han designat Mn. Enric Bartrina Corominas (Gironella,
1934) com a una persona digna de rebre el premi atenent a la seva llarga
trajectòria, a través de la qual ha ajudat a difondre la història, les tradicions
i el patrimoni cultural del Solsonès. Es tracta d’un col·laborador assidu i altruista amb nombroses entitats i persones, gran comunicador, que ha sabut
posar a l’abast de tothom els seus coneixements. Mn. Enric Bartrina rebrà el
premi en un solemne acte a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Solsonès, cerimònia que serà retransmesa per internet a fi que es pugui veure pel
màxim de gent.
Informa: Nacio Solsona.
Fulldiocesà
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El Museu retorna unes teles pintades
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
El dia 10 de novembre, coincidint amb la festa de la dedicació de la catedral de Solsona, el Museu Diocesà i Comarcal
de Solsona va retornar a la catedral sis teles pintades pertanyents al retaule de l’altar major del segle XIX. L’acte va
comptar amb la presència de Mons. Romà Casanova, bisbe
de Vic i administrador apostòlic de Solsona. En aquest conjunt s’hi representen escenes de la vida de la Mare de Déu i
foren pintades per Claudio Lorenzale. Les teles han quedat
exposades de forma permanent en una vitrina que garanteix les condicions de conservació òptimes, instal·lada en
una de les capelles laterals de la nau principal.

Aquest retaule va ser destruït l’agost de 1936, durant la
guerra civil espanyola, però se salvaren sis de les vuit teles,
oblidades durant molt temps a la sagristia de la catedral.
L’any 2002 van ingressar al Museu de Solsona i entre els
anys 2010 i 2011 es va encarregar al Centre de Restauració
de Béns Mobles de Catalunya la seva restauració.
Ara el Museu retorna les teles a la catedral com una acció
de «Museu al territori», un objectiu estratègic que té per
missió la comprensió de les obres en els seus llocs d’origen.
(Notícia sencera a www.bisbatsolsona.cat)

El vídeo del Papa sobre l’estrès i la depressió
«La sobrecàrrega de feina o estrès laboral fa que moltes persones experimentin un esgotament extrem, un esgotament mental, emocional, afectiu i
físic. La tristesa, l’apatia, el cansament espiritual acaben dominant la vida
de les persones que es veuen desbordades pel ritme actual. Procurem estar
a prop dels qui estan esgotats, dels qui estan desesperats, sense esperança, moltes vegades escoltant simplement en silenci, perquè no podem anar
a dir a una persona: «No, la vida no és així. Escolta’m, jo et dono la recepta.»
No hi ha cap recepta. I, a més, no oblidem que, juntament amb l’imprescindible acompanyament psicològic, útil i eficaç, les paraules de Jesús també
els ajuden. Em ve a la ment i al cor: «Veniu a mi tots els qui esteu fatigats i
sobrecarregats, i jo us donaré descans.» Preguem perquè les persones que
pateixen depressió o esgotament extrem rebin suport de tothom i una llum
que els obri a la vida.»
21 de novembre del 2021
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Religió a la carta
Josep Ruaix i Vinyet, prev.
Des de fa un cert temps es nota que hi ha moltes persones que, desvinculant-se més o menys de l’Església, es
fan una religió a la carta, és a dir, una religió al seu gust,
prenent coses d’ací i d’allà, fent-ne un conjunt difús i,
això sí, criticant l’Església pel seu endarreriment, per
la seva rigidesa, pels seus errors.
Naturalment, en aquest aspecte crític, tenen quelcom
de raó. És veritat que, en alguns punts, el catolicisme
no s’ha posat prou al dia des del Concili Vaticà II, ja que
la societat ha canviat molt; és veritat que, també en
alguns punts, una part de la jerarquia eclesiàstica no
adopta una visió oberta, comprensiva i misericordiosa
tal com ens ensenya el magisteri i l’exemple del Sant
Pare actual; i és veritat que en el curs de la seva història els dirigents del catolicisme han comès errors
i, encara recentment i fins avui mateix, s’han produït
fets escandalosos per part de membres significats de
l’estament eclesiàstic o religiós.
Fulldiocesà

Ara bé, cal tenir en compte, en el primer cas, que una
estructura de gairebé dos mil anys d’existència i estesa pels cinc continents va necessàriament lenta en
la seva actualització als nous temps; cal tenir paciència, cal deixar madurar els fruits en el seu arbre; altrament hi ha el perill de desviar-se de la ruta correcta o de tastar fruita verda, que més aviat produiria
nàusees. En el segon cas, tampoc no és fàcil «convertir-se» d’una mentalitat formada durant llargs anys,
amb bona voluntat i sacrifici, a una mentalitat que
encara no es concreta totalment, que va cercant mig
a les palpentes el seu camí, que mira de no produir
esquinços (tradicionalment hauríem dit «heretgies»
i «cismes»). I, en el tercer cas, molts no han pres nota
de les demandes de perdó, per part dels responsables
eclesiàstics recents, pel que fa als errors històrics,
com tampoc de les mesures dràstiques preses, d’uns
quants anys ençà, per a evitar nous abusos en el present i en el futur.
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Ampliació de la
fase diocesana
del Sínode

La Santa Seu ha decidit ampliar
la primera fase del procés sinodal
fins al 15 d’agost del 2022, tal
com ha anunciat la Secretaria
General del Sínode dels Bisbes en
un comunicat:

Tanmateix, a part de tot el que he
dit, crec que la «religió a la carta»
hem de provar de redigirir-la amb
les accions següents:
1) intentar mostrar als nostres
contemporanis la realitat, ben raonable, de l’existència de Déu;
2) reivindicar, des de la humilitat,
la figura de Jesucrist, Déu i home,
camí, veritat i vida, que imposa un
jou suau i una càrrega lleugera;
3) fomentar l’esperança en un
més-enllà després de la mort, on
l’ésser humà trobarà la plenitud
21 de novembre del 2021

dels seus anhels, així com una pietosa justícia enfront del «misteri d’iniquitat» que des de sempre
corromp el món;
i 4) fonamentar la necessitat d’una
comunitat universal que difongui,
posi en acte i nodreixi, malgrat els
seus defectes humans, els valors
esmentats, és a dir, fonamentar la
necessitat i vigència de l’Església.
Enfront d’una religió a la carta,
hauríem d’oferir una moderna, sòlida i convincent carta de la religió
autèntica.

«Les nombroses comunicacions
que hem rebut aquestes primeres setmanes del procés sinodal,
procedents de les conferències
episcopals, de les diòcesis i de les
eparquies, són certament una
confirmació encoratjadora dels
qui en l’Església estan compromesos amb la celebració de la
primera fase del procés sinodal.»
Per això, un cop escoltada «la
petició de prolongar la durada de
la primera fase del procés sinodal
per a donar una oportunitat més
gran al Poble de Déu de tenir una
autèntica experiència d’escolta i
diàleg», i «conscients que una Església sinodal és una Església que
escolta», s’ha decidit prorrogar el
termini per a la presentació dels
resums de les consultes.

Glossa

«La meva missió: ser un testimoni de la realitat»
(Jn 18,37)
Romà Casanova, administrador apostòlic de Solsona

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 Jesús. 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 ell 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.

Els cristians som, per sobre de tot, els
deixebles de Crist
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 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 no 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 l’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 Església i Crist són inseparables.
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