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Any 43. núm. 43. Solemnitat de nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el món, 21 de novembre de 2021.

JESUCRIST, CLAU, CENTRE
I FI DE TOTA LA HISTÒRIA
Només s’adonen del final de l’any litúrgic aquells que participen en la
vida de l’Església. La cloenda de l’any no coincideix mai amb un
esdeveniment que tanqui i obri un període especial en la vida social,
escolar o administrativa com succeeix a l’acabament de l’any civil. La
mesura del temps que determina el temps litúrgic no correspon a una
mesura cronològica ni ve originada pels nostres costums el ritme quotidià.
I és just que sigui així, ja que es tracta d’un temps que neix de dalt: és el
“Temps” de Déu, que entra en el nostre temps; és la “Història” que irromp
en la història humana, sovint marcada pel terrorisme, les guerres, la
violència, la pobresa i la fam.
L’Any litúrgic és Crist mateix, el Rei de tot el món, contemplat una i altra vegada, diumenge
rere diumenge.
A l’escena evangèlica d’avui copsem el sentit més ple de la reialesa de Jesucrist, en el seu
diàleg amb Pilat. Ell és Rei, no com els reis d’aquest món. Jesús regna des de la seva condició de
Fill de Déu, anunciant el Regne, situant-lo en la seva mateixa persona i duent-lo a plenitud amb
la seva mort i resurrecció. Ell ha nascut i ha viscut com a testimoni de la veritat. Només si vivim
en la veritat podrem regnar amb el Senyor del temps i de la història, Alfa i Omega, per a tota
l’eternitat.
Us desitjo un sant diumenge en la festa de Crist Rei !
Mn. Joan Obach Baurier, rector

RECOLLIDA de DOLÇOS NADALENCS
i SACS de DORMIR per als necessitats
Des de la Càritas parroquial organitzem aquest recapte
per als més necessitats.
L’horari de recollida serà fins al 15 de desembre, de dilluns
a dissabte, de 8 a 14 h i de 16 a 20 h.
MES DELS DIFUNTS. Novembre, dedicat especialment als fidels difunts. Som convidats a oferir
intencions de missa per als nostres familiars i amics difunts.
ADORACIÓ EUCARÍSTICA. De dilluns a divendres, de les 8.30 h fins a les 20 h a la Capella
del Santíssim. Contacte: Mª de Lourdes (T. 609532508) o despatx parroquial.
SERVEI DE VOLUNTARIAT A LA RESIDÈNCIA ESTÍMIA. Els diumenges, a les 11h,
anem a recollir els residents que volen participar a la missa de 11.30 h i no poden fer-ho sense
ajuda (+info: mossens i seminaristes de la parròquia). Animeu-vos, us necessiten!

TERCER CICLE DE CONCERTS D’ORGUE
Aquest diumenge 21 de novembre, a les 18 h
Orquestra Metropolitana de Barcelona Director: Roberto Laborda.
Orgue: Manuel Rodríguez.
Entrada lliure amb aportació voluntària per fer front
a les despeses de manteniment i de logística dels concerts.
El següent concert serà diumenge 12 de desembre a les 18 h.

MÚSICA AMB EL COR DYAPASON
Avui, diumenge 21 de novembre, a la missa de les 11.30 h.
El proper dissabte 27 de novembre, a les 20.30 h, després de la missa familiar,
la coral de la nostra parròquia cantarà també
la “Petite messe solennelle” (1863) de Gioachino Rossini.

NOVENA A LA IMMACULADA
Del 23 de novembre al 3 de desembre
de dilluns a divendres a les 18.30h
Capella de la Puríssima del temple parroquial
Pregària de la Novena i tot seguit Sant Rosari

XVIII MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL DE CATALUNYA
Divendres 26 de novembre a les 20 h
Pel·lícula Sal de la Tierra
(Director: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. Francia, 2014)
Diumenge 27 de novembre a les 18 h
Pel·lícula El jove Ahmed
(Director: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Bélgica, 2019)
Teatre de Sarrià. Entrada: 4 € (Socis: 2€)
Horari habitual de les celebracions de la missa: Diumenges i Solemnitats de precepte: 10 h, 11.30 h, 13 h, i 20.15 h
(cast.); Dissabtes (missa familiar) i Vigílies de precepte: 19.15 h; Dies feiners: 8 h, 10 h i 20.15 h. Dies festius no de
precepte: 8.30 h, 10 h i 20.15 h. Confessions: dies feiners de 9 a 10 h i de 19.30 a 20 h, i mitja hora abans de la missa
dominical. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres, de 17.30 a 20 h (exceptuant festes i vigílies de festa). Càritas
parroquial: propera obertura. Adreces: Rectoria i despatx parroquial: c/ Rector Voltà, 5, 08034 Barcelona,
T. 932030907; Centre Parroquial: c/ Pare Miquel de Sarrià, 8, 08034 Barcelona, T. 932039772, www.centredesarria.cat
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