Crist, rei de tot el món
La celebració de Crist Rei, al final de l’any
litúrgic, ens convida a fixar la mirada en Jesucrist en tant que cap o líder d’una comunitat
que té un projecte de vida molt clar.
La proposta de Jesús és que la seua comunitat siga llavor o ferment d’un món un regnen
la veritat i la vida, la justicia, l’amor i la pau.
Este “Regne” se’ns ofereix com un regal o
gràcia de Déu, que ens convida a viure d’acord
amb la seua santedat.
El diàleg de l’evangeli entre Pilat i Jesús
acaba amb una pregunta del primer:
-”¿I què és la veritat?”
El gobernador no es va adonar que tenia la
veritat davant dels ulls.
Jesús n’és el testimoni totalment Fidel al
llarg de tota la seua vida.
La veritat és viure la existencia humana tal
com ell l’ha viscuda, acollint-lo i seguint-lo com
a líde o rei.
Quan ens plantegem com volem viure i quin
món volem construir, ¿quina importancia donem
al testimoni de Jesús i a la seua veu en les nostres decisions personals i col.lectives?
Ell ofereix un model molt clar.

La
Nostra

PARRÒQUIA
Albocàsser

Del 22 al 29 de novembre de 2015
Diumenge 22.- Jesucrist, Rei de l’univers
12:00 h: Missa pel Poble
Dilluns 23.-

19:00 h: Missa: Intencions

Dimarts 24.-

19:00 h: Missa per Serafí i Rosa

Dimecres 25.- 19:00 h: Missa Teodoro i Teresa
Dijous 26.-

19:00 h: Missa per lManuel Ortí
i Teresa Peraire
Divendres 27.- 19:00 h: Missa per Milagros Adell
COMENÇA EL TEMPS D’ADVENT (Cicle C)
Dissabte 28.- 19:00 h: Missa vespertina
Aniversari: José Segarra
Segarra
Diumenge 29- Primer d’Advent
12:00 h: Missa pel poble.
www.parroquiaalbocasser.es

L’EVANGELI (Jn 18,33 –37)

Preguem amb l’Evangeli
Senyor Jesucrist, gràcies
perquè eres testimoni fidel
d’un Regne,
el Regne de Déu,
on no preval
la llei del més fort,
on totes les persones,
sobretot les més fràgils,
són respectades
en la seua dignitat
de fills del mateix Pare;
gràcies perquè has cregut
tant en este Regne
que t’ha costat la vida.

Pilat digué a Jesús:

-¿Ets tu el rei dels jueus?

Jesús contestà:
-¿Ix de tu això que em preguntes, o són d’altres els qui t’ho
han dit de mi?

Respongué Pilat:

-Jo, no sóc jueu. És el teu poble i els mateixos grans sacerdots els
qui t’han entregat a les meues mans. He de saber què has fet.

Jesús respongué:

-La meua reialesa no és cosa d’aquest món. Si fóra d’quest
món, els meus homes haurien lluitat perquè jo no fóra entregat als jueus. I és que la meua reialesa no és d’ací.
Pilat digué:

Hem de reconèixer
que la nostra fe no sempre
és prou via per fer-nos ser,
com tu, autèntics testimonis,
i tot sovint vivim
d’esquena a la veritat
o indiferents
al sofriment dels germans
i poc conscients
de la nostra complicitat
amb el mal del món.

- Per tant, vols dir que ets rei.

Jesús contestà:

- Tens raó: jo sóc rei. La meua 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 meua veu.

Dóna’ns, Senyor, un cor
pobre i sincer
per reconèixer que a soles
mai no construirem

el Regne que tu
vas anunciar.
Dónans un cor
capaç d’acollir el Regne
que ens és ofert
com a gràcia i regal.
Dóna’ns un cor
prou coratjós
per disposar-nos
cada dia
a escoltar la teua veu
i a viure segons
la teua paraula.
Obri’ns els ulls
per reconèixer
en el món d’avui
aquelles persones
que són testimonis
del Regne obrint cada dia
nous camins
de fraternitat
i dient-nos que
és possible seguir-te.
Que cada vegada
que demanem al Pare
“vinga el vostre Regne”
ens tornem també
testimonis fidels.

