
Amb la festa de Crist Rei aquest acabem l’any litúrgic a través 
del qual Lluc ens ha portat a conèixer la vida i la mort de Jesús.  
Amb la frase: “T’ho asseguro, avui seràs amb mi al Paradís.” Lc 
23, 43, Jesús dóna així el seu perdó a un dels lladres que hi ha 
al seu costat al calvari. En un moment en què tothom es burla 
d’ell, troba en el seu company de mort, una veu càlida que 
confia en ell, que li demostra que el seu missatge segueix tenint 
seguidors fidels malgrat el que està passant. Un dels lladre es 
desmarca del seu company, que s’apunta a les burles que els 
guardes fan a Jesús,  mentre ell reconeix que està complint 
condemna pels seus fets però que Jesús no hauria d’estar allà. 
Els soldats, l’altre lladre, les autoritats, es burlen d’ell, el 
maltracten i l’escarneixen sense saber ben bé per què i és el 
que fa la majoria dels allà presents. Aquest és el Crist-Rei que 
presenta l’evangeli, un rei que estima, que sofreix injustament. 

Sovint, a la vida, ens trobem en situacions semblants. Tenim 
davant persones que pateixen, que són injuriades, maltractades 
o simplement oblidades i enlloc d’ajudar-les, girem la vista i 
ens sumem al que fa la majoria. En aquest Evangeli se’ns 
presenta una altra manera d’enfrontar-nos a aquestes 
injustícies. Podem escollir quin dels dos lladres volem ser, el 
que se suma a la majoria o el que és capaç de veure més enllà 
i s’enfronta a la resta defensant el que creu just i correcte. 
Mirem dins de cada un de nosaltres intentant ser sempre 
coherents en els nostres valors com a cristians: en quines 
situacions som un o altre lladre?  
 
 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 20:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramona 
Rosanas i Moratona; família Bassas Soler; Lluís 
Parareda i Juclar; en acció de gràcies a la Mare 
de Déu del Sòl del Pont) 

 
Dissabte,     dia 26:     A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada; 

esp. Pere Parareda i Maria Quer; esp. Felip 
Tarrés i Maria Arau; Francisco Lòpez i Làzaro) 

 
DIUMENGE,dia 27:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Sanglas i 

Masoliver, cap d’any; esp. Pere Castanyer i 
Madrona Casellas, i filla Teresa; en acció de 
gràcies a la Virgen de la Cabeza) 

ANY XXXIII+ Núm 1453 
Diumenge XXIII durant l’any 

5 de setembre del 2016 

cultes de la setmana 

ANY XXXIII+ Núm 1464 
Festa de Crist Rei 

20 de novembre del 2016 

els lladres  
i el crist rei 



la campana avisa    

 

ORACIÓ I AMISTAT: Es trobaran el proper dimecres, dia 
23, a les 5, per pregar i conreuar amistat. 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Bobog-Camerun i 
un de 10 € per les necessitats de la parròquia. En la col·lecta 
de Germanor es recolliren 407,62 €. Moltes gràcies. 
 
 

 
 
 
 
 
 


