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AVUI CELEBREM LA SOLEMNITAT DE

 NOSTRE SENYOR JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN

Aquest  diumenge  l’any  litúrgic  es  clou  amb  la 

festivitat de Crist Rei. 

Jesús, en el si de la misericòrdia de Déu, ha sentit i 

ha vist com era el Pare. I, fet Fill  de l’home, ha donat 

testimoni en el món dels homes i  les dones de l’Amor 

infinit del Pare. Jesús sap “què és i com és” la Veritat, el 

Bé i l Bellesa del Pare. La reialesa de Jesús consisteix en 

donar testimoni d’aquesta Veritat que és també Amor. 

Cada un de nosaltres podem escoltar Jesús, la Paraula 

de la Veritat  que és Amor.  Cada un de nosaltres pot

mailto:santjoan662@bisbatsantfeliu.cat
mailto:santjoan662@bisbatsantfeliu.cat


estar atret per la Veritat que ens transforma, i amb ell 

ens dóna la justícia, l’alegria i la pau que són la realitat 

viva del Regne de Déu. 

Crist  ha  de  regnar,  abans  que  res,  en  la  nostra 

ànima. Però,  què respondríem si  ens  demanava:  i  tu, 

com  deixes  que  regni  en  tu?  I  jo  li  respondria  que, 

perquè Ell regni en mi, em cal la seva gràcia abundosa: 

només així, fins i tot l’últim batec, l’últim alè, la mirada 

menys  intensa,  el  mot  més  corrent,  la  sensació  més 

elemental es traduiran en un hosanna al meu Crist Rei. 

És  l’obra de la salvació,  el  regnat  de Crist  en les 

ànimes,  la  manifestació  de  la  misericòrdia  de  Déu. 

Feliços els qui en Ell es refugien.

Siguem homes de pau, homes de justícia, faedors 

del bé, i el Senyor no serà per a nosaltres un Jutge, sinó 

amic, germà, Amor. 

COL·LECTA de Germanor:     558,69 €

es van recollir en les 4 Misses del cap de setmana 

Gràcies per la vostra generositat!

UNA FRASE DE ... CHESTERTON: 

“La  mediocridad,  posiblemente,  consiste  en  estar 

delante de la grandeza y no darse cuenta”.



DEL LIBRO “HISTORIA DE UN ALMA” 

(autobiografía de sta. Teresa del Niño Jesús

“Papá nos llevó a Alençon, pero este viaje estuvo 

muy lejos  de parecerse al  primero:  todo fue para mí 

tristeza  y  amargura.  Imposible  decir  cuántas  lágrimas 

lloré  sobre  la  tumba  de  mamá  porque  me  había 

olvidado de llevar un ramillete de acianos que había 

cogido para ella.

Verdaderamente,  en  todo  encontraba  motivos 

para sufrir. Todo lo contrario que ahora, pues Dios me 

concede la gracia de no abatirme por nada pasajero”. 

NOVENA A LA INMACULADA

El próximo sábado día 29, comienza la novena de 

preparación  a  la  gran  festividad  de  la  Inmaculada 

Concepción.

Se puede seguir  de varias  maneras  durante los  9 

días: participando de la Misa diaria, rezando el Rosario 

u  otra  oración  a  la  Virgen,  haciendo una visita  a  su 

imagen  que  tenemos  en  la  iglesia,  ofreciendo  algún 

pequeño sacrificio...



VINE I VEURÀS
Reprenem les pregàries a partir de l’escolta de la 

Paraula de Déu, segons la pauta de l’itinerari diocesà 

de  renovació  cristiana.  Les  sessions  són  obertes  a 

tothom qui vulgui fer una estona d’oració comunitària.

DIVENDRES 27 de Novembre a les 21 h. a l'ermita.

Lc  21,25-28,  34-36   "Estigueu  atents,  estigueu 

alerta..." de l'evangeli del I diumenge d'Advent.

CLUB INFANTIL  ESPURNA
El club comença la preparació del pessebre vivent. 

Els infants que vulguin participar-hi poden presentar-se 

al  local  parroquial  el  dissabte 28  de novembre a les 

11:00h.

AGENDA

Dimecres 25: de 21:00h. a 22:15h. Reunió Càritas

Dijous 26 :  de 19:30h. a  20:15h. Reunió Catequistes. 

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns  23:  19:00h.  Dimarts  24:  7:15h./  19:00h.   Miguel 

Muñoz (1er. aniv.). Dimecres 25: 19:00h. Missa exequial 

per   Dijous  126  7:15h  /  19:00h.  Divendres  27:  19:00h. 

Dissabte  28:  9:00h.  /  19:30h.  Diumenge  29:  10:00h.  / 

11:00h. Montserrat López Calderón i pares/ 12:00h. pels 

feligresos/ 17:30h. Hospital St. Joan Despí.
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