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HOY CELEBREMOS LA SOLEMNIDAD DE

 JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

La celebración de la Solemnidad de Jesucristo, Rey

del  Universo,  cierra  el  Año  Litúrgico  en  el  que  se  ha

meditado  sobre  todo  el  misterio  de  su  vida,  su

predicación y el anuncio del Reino de Dios.

Cristo reinó en el servicio continuo hacia los demás,

en la entrega absoluta, total y sin reservas a los planes de

Dios. 

ÉL  nos  enseña  a  descubrir  la  inmensa  alegría  que

proporciona su Reino. Nos invita a la conversión, viviendo

las  exigencias  del  reino  de  Dios  con  entrega  total  y

confiada. 
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AQUEST JESÚS EM DESAFIA

M'irrito i Ell em diu: perdona!

Tinc por i Ell em diu: coratge!

Dubto i Ell em diu: tingues fe!

Em sento angoixat i Ell em diu: tranquil!

Vull estar sol i Ell em diu: vine i segueix-me!

Em faig els meus projectes i Ell em diu: deixa'ls!

Cerco béns materials i Ell em diu: abandona'ls!

Vull seguretat i Ell em diu: no et prometo res!

Vull viure i Ell em diu: dóna la vida!

Crec que ja sóc bo i Ell em diu: no n'hi ha prou!

Vull ser servit i Ell em diu: serveix!

Voldria manar i Ell em diu: obeeix!

Voldria comprendre'l i Ell em diu: creu!

Cerco claredat i Ell em parla en paràboles.

Vull poesia i Ell em parla de realitats.

Busco estar tranquil i Ell vol que estigui inquiet.

Vull violència i Ell em parla de pau.

Trec la meva espasa i Ell em diu: guarda-la!

Rumio la venjança i Ell em diu: para l'altra galta!



Parlo de pau i Ell em diu:

 he vingut a portar divisió!

Intento ser conciliador i Ell em diu: 

he vingut a calar foc a la terra!

Vull ser el més gran i Ell em diu: 

sigues com un nen!

Vull amargar-me i Ell em diu: 

sigues llum del món!

Cerco el primer lloc i Ell em diu: 

els últims seran els primers!

Vull que tothom em vegi i Ell em diu: 

prega en el secret!

No! No entenc aquest Jesús. 

Em provoca. Em confon.

Igual com tants dels seus deixebles,

jo també voldria trobar un altre mestre

que fos més clar i que exigís menys.

Però em passa  com a Pere:

no conec ningú que tingui com Ell 

paraules de vida eterna.   

                                                   Autor: P. Zezinho



SANTORAL

 Divendres 30 de novembre: Sant Andreu, apòstol. 

DIFUNTS

26 de novembre: a les 19h. Juan Cobacho Linares. 

27 de novembre: a les 19h. Adolfo Tudela Becerril. 

29  de  novembre: a  les  19h.  Montserrat  López.  Pares:

Albert i Raimunda. 

CATEQUESIS    

De primera comunió:

      Dimarts, Dimecres i Divendres de 18h a 19h. 

De continuïtat i primer de confirmació: 

       Divendres de 18h a 19h.                                           

De segon de confirmació: 

      Dijous de 19 a 20h. 

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS 

Diumenge 25 de novembre: A les 18h Missa d’acció de

gràcies pel pla pastoral del  trienni 2015-18. 

Dilluns  26  de novembre: a  les  20h  Reunió  de Consell

Parroquial. 

Dijous  29  de  novembre: De  9  a  13h  Adoració  al

Santíssim matinal. 
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