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Jesucrist Rei de l’Univers. 
L'últim diumenge de cada any litúrgic, l'Església 
celebra la Solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, 
el Rei de l'Univers o Crist Rei. La data original de 
la festa era el darrer diumenge d'octubre, és a dir, 
el diumenge que immediatament antecedeix a la 
festivitat de Tots Sants; però amb la reforma 
litúrgica de 1969, es va traslladar a l'últim 
diumenge de l'Any Litúrgic, per subratllar que 
Jesucrist, el Rei, és la meta del nostre 
pelegrinatge terrenal. 
 El papa Pius XI va instituir aquesta festivitat el 

1925 amb la seva encíclica, 'Quas Primas' ('En 

primer lloc'), per respondre al creixent secularisme 

i hostilitat contra l'Església.  

La festa d'avui ens recorda que tot i que els 

governs i les ideologies van i venen, Crist regna 

com a Rei etern. A la primera etapa del segle XX, 

a Mèxic, Rússia, Alemanya i a moltes parts 

d'Europa, els règims ateus amenaçaven no només 

l'Església catòlica i els seus fidels, sinó la 

civilització en si mateixa.  

L'encíclica del Papa Pius XI els va donar als catòlics esperança i, mentre els governs al seu 
voltant s'esfondraven, la seguretat que Crist Rei regnaria era per sempre.  
 
El Papa Pius XI explicava que Crist 'regna en les intel·ligències dels homes, no tant pel 
sublim i altíssim grau de la seva ciència quant perquè Ell és la Veritat i perquè els homes 
necessiten beure d'Ell i rebre obedientment la veritat'.   
 
El Sant Pare parlava directament al problema del que va anomenar 'laïcisme', pel qual es 

referia a l'actitud dels que cercaven extirpar la influència cristiana de la vida publica i 

política.   Durant l'anunci del Regne, Jesús ens mostra el que aquest significa per a 

nosaltres com a Salvació, Revelació i Reconciliació davant la mentida mortal del pecat que 

hi ha al món. Jesús respon a Pilat quan li pregunta si en veritat Ell és el Rei dels jueus: "El 

meu Regne no és d'aquest món. Si el meu Regne fos d'aquest món la meva gent hauria 

combatut perquè no fos lliurat als jueus; però el meu Regne no és aquí» (Jn 18, 36).  

Jesús no és el Rei d'un món de por, mentida i pecat, Ell és el Rei del Regne de Déu que 

porta i ens condueix.  

Juan Pablo Calvo, rector. 
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NOVA EDICIÓ DEL MISSAL ROMÀ EN CATALÀ 

A partir del proper I Diumenge d’Advent, dia 

27 de novembre –i, per tant, des de la missa 

de vigília del dissabte 26 al vespre– entrarà 

en vigor la nova traducció al català del Missal 

Romà en la seva tercera edició.  

Després d’un intens treball, veu la llum 

finalment aquesta nova traducció al català que 

aporta alguns canvis per tal que l’oració del 

poble sant de Déu sigui més exacta en la 

formulació de la fe i conforme a la llengua 

catalana.  

És un moment privilegiat per a nosaltres i cal 

donar-ne gràcies a Déu, tot demanant que 

aquesta nova traducció doni els seus fruits en 

el si de l’Església, ja que cuidar la litúrgia és 

de cabdal importància, essent fidels al que ens 

recorda el punt número 10 de la constitució 

sobre la sagrada litúrgia Sacrosanctum 

Concilium del Concili Vaticà II, quan ens diu 

que litúrgia és font i cimal de la vida cristiana.  

 

Dos petits canvis, que encara que petits no 

deixen de ser significatius, que trobem en les 

intervencions que el poble fidel es faran en les 

celebracions litúrgiques. 

La primera es troba en la recitació del Credo 

nicenoconstantinopolità, ja que en professar la 

fe en l’Església ja no es dirà més, com fins ara: 

“I en una sola Església, santa, catòlica i 

apostòlica”, sinó que d’ara en endavant caldrà 

dir:   

“I en l’Església, que és una, santa, catòlica i 

apostòlica.”. 

La segona és un petit canvi millorant la 

redacció catalana de la resposta dels  fidels al 

Orate fratres, on ja no direm: “i també per al 

nostre bé i de tota la seva santa Església”, 

sinó que d’ara en endavant més correctament 

haurem de dir: 

“... i també per al nostre bé i el de tota la seva 

santa Església.” 

Amb el nou any litúrgic iniciem també una nova etapa de la 
nostra pàgina web, que si Déu vol veurà la llum en els pròxims dies. 
Durant els darrers mesos estem treballant en un nou format i nous 
contiguts, que ens ajudaran a estar informats i en contacte.  

Nou format de la pàgina web de la parròquia.  

A la venda les últimes butlletes de la 

loteria de Nadal d'enguany!!! 

No et quedis sense!!!!  


