
full DOMINICAL
Església Diocesana 
de Terrassa

21 de novembre de 2021
www.bisbatdeterrassa.org
Aportació voluntària: 0,30 €

N.47
ANY XVIII

Hem arribat al darrer diumenge del temps  
durant l’any, abans d’iniciar el període de 
l’Advent. I l’Església sempre celebra i pro-
clama aquest dia Jesucrist, Rei univer sal. 
Avui se’ns presenta Jesucrist glorificat,  
Rei i Senyor de la història. 

L’àngel havia anunciat a Maria: «No tinguis  
por, Maria. Déu t’ha concedit la seva grà-
cia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Je- 

sús. Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altís-
sim. El Senyor Déu li donarà el tron de Da-
vid, el seu pare. Regnarà per sempre so- 
bre el poble de Jacob, i el seu regnat no 
tindrà fi» (Lc 1,30-33).

Però Crist no és un rei qualsevol: «El meu 
regne no és d’aquest món» va dir a Pilat. No  
és un regne d’honors, de riqueses, de po-
ders i de dignitats com ho entén el món. 

No és un regne terrenal, sinó celestial. És 
un regne d’amor, de justícia, de gràcia i de  
pau; un regne que està molt per sobre 
de les ambicions humanes. Un regne que  
heretaran els pobres, els mansos, els  
que pateixen, els misericordiosos, els hu-
mils, els pacífics, els perseguits… Un regne,  
en definitiva, que posseirem plenament 
a l’altra vida, però que ja s’ha iniciat des 
d’ara.

Per això Ell, Jesucrist, es va encarnar, és a 
dir, es va rebaixar fent-se home com nos- 
altres, va entrar en el temps i l’espai que 
havia creat. La seva corona és una corona  
d’espines i el seu tron, la creu. 

Contemplem Jesús davant Pilat, poc 
abans de ser condemnat a mort i penjat a  
la creu. Apareix el Crist Home en tota la 
seva majestat i grandesa, com prefigu-
rant ja la seva divinitat: «Tu ho dius —res-
pon a Pilat—: Soc Rei. Jo per això he nas-
cut i per això he vingut al món»… (Jn 18,37). 
Sí!, per ser Rei. I el mateix Pilat el proclama  
rei després dels assots i la coronació d’es- 
pines: «Pilat digué als jueus: Aquí teniu el 
vostre rei. Ells cridaren: Fora, fora, crucifi-
ca’l!» (Jn 19,14-15).

En la pregària del Parenostre diem «Vin-
gui a nosaltres el vostre Regne». Però, què  
vol dir això?, què volem dir? El seu Regne és 
Ell mateix que ve a nosaltres. És Crist que  
ha triomfat i vol regnar en nosaltres i en el  
món. 

La festa d’avui, Crist Rei, significa que Ell és 
Senyor de l’univers, de nosaltres matei-
xos, de tot. Per això, quan demanem que  
vingui el seu Regne és per fer-lo present en  
el món, encara que això depèn també de 
nosaltres, que el deixem ser el nostre Se-
nyor, i fer-lo ser així Rei per a tots. Perquè  
ell vol regnar a través de nosaltres, si li dei- 
xem fer-ho.

Crist beneint (1494-1496) de Fernando Gallego. Museu del Prado, Madrid

Vingui el vostre Regne
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL

Administrador diocesà de Terrassa
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ENTREVISTA

BEGOÑA ROMÁN

La Dra. Begoña Román, vicedegana 
de Recerca de la Facultat de Filosofia 
(UB), que ha impartit la lliçó inaugural  
del curs 2021-2022 de la Fundació Joan  
Maragall, amb el títol Les llibertats i els  
drets en temps de pandèmia: reflexions  
des de l ’ètica, afirma que «la privació  
de llibertat sense més no és justa, si- 
nó en nom de la justa distribució d’a-
questa entre tots».

En què ens ha afectat la privació de  
llibertats arran de la pandèmia?
La privació ha estat de moviments i 
reunions, amb la conseqüència greu 
que se’ns ha expropiat la casa i la 
quotidianitat. No podíem sortir de ca- 
sa quan volíem, ni convidar, i es va 
convertir en lloc de treball, escola… 
Però en clau positiva ens va permetre  
aprofundir en la interioritat, on habi-
ta la veritat (sant Agustí). I la interiori-
tat facilita la llibertat de pensament.

Per què necessitem la llibertat, més 
del que ens pensem?
La llibertat és la condició de possibi-
litat de la forja de la identitat decidint  
sobre què fem amb allò que ens ha to- 
cat. Perquè el sentit de la vida reque-
reix de la recerca de sentit, i aquesta  
recerca necessita de cert assossec, 
replegament, trobada amb els altres.  
En temps de por i de tanta incerte- 
sa, la llibertat es veu assetjada i la 
recerca no és de vida bona, sinó de 
mera supervivència, amb una sensa- 
ció d’inacció, d’espera desesperada, 
si s’allarga molt.

Quin paper han tingut les creences 
en els temps de la pandèmia?
Ortega i Gasset ens recorda que les 
idees es tenen i en les creences s’està. 
Però les creences poden ser bones,  
obren esperança i resiliència, i dolen- 
tes, quan només són capaces de 
sembrar malfiança, conspiració i in- 
credulitat, a uns i als altres. El paper de  
les creences —en Déu, en la huma-
nitat, en la ciència— ha estat fona-
mental.

La llibertat  
i la pandèmia

Un grup de pares que participen amb  
els seus fills, infants i adolescents, en 
una celebració de l’eucaristia, el ves-
pre dels diumenges, ha promogut 
una estona de pregària adreçada 
a ells. Els mou el desig de facilitar un  
itinerari de creixement harmònic en la  
fe en el qual es complementin la for-
mació que els seus fills reben a la ca-
tequesi, la celebració comunitària 
que ofereixen l’eucaristia dominical 
en la qual participen activament i la 
pregària familiar que alguns fan a 
casa. Ho han comunicat a les diver-
ses misses dominicals amb aquest 
text: «Com ja hem anunciat, el primer  
i tercer diumenge de mes, oferim una  
estona de meditació adreçada a in- 
fants i adolescents, per aprendre a 
meditar, a trobar-se a si mateix i a 
sentir la presència de Déu. Un camí 
senzill de pregària, silenci i quietud. 
Comença a les 18.40 h i dura de quin-
ze a vint minuts. D’aquesta manera 
es podrà participar a l’eucaristia de  
les 19.30 h, en la qual es té molt present  
la seva presència.»

Parlant amb els promotors de la 
pregària, manifesten que «a aques-
tes edats aprendre a meditar, a pre-
gar, és assequible. Descobreixen el 

Jesús, vull parlar  
amb tu, en el silenci

propi ésser i experimenten la presèn- 
cia de Déu d’una manera conscient  
i natural». Afegia una de les mares: 
«El nucli ha de ser la presència de Je-
sús, la possibilitat d’accedir-hi, d’es- 
tablir-hi un diàleg senzill, planer, des 
del silenci i la quietud». Els grups d’in-
fants i adolescents que hi participen  
ho fan amb l’acompanyament d’u-
na mare o d’un pare que orienten la  
meditació i guien la pregària. «Alguns 
presentaven a Jesús uns infants per-
què els imposés les mans, però els 
deixebles els renyaven. En veure-ho, 
Jesús es va indignar i els digué: “Dei-
xeu que els infants vinguin a mi. No els  
ho impediu, perquè el Regne de Déu 
és dels qui són com ells. En veritat us 
ho dic: qui no aculli el Regne de Déu 
com l’acull un infant, no hi entrarà 
pas”. I els prenia en braços i els beneïa  
tot imposant-los les mans» (Mc 10,13-16).

Preocupació dels pares. Resposta 
activa, compromesa, paternal. Apro-
par els infants a Jesús, en el que deia  
i feia. Introduir-los en el seu coneixe-
ment mitjançant la pregària. Ajudar- 
los a descobrir què passa i torna a 
passar per la seva vida, que el poden  
acollir i que poden seguir-lo. En la pau  
i en el silenci. En Jesús!

GLOSSA
   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
22. K Dilluns (lit. hores: 2a setm.)  
[Dn 1,1-6.8-20 / Sl: Dn 3 / Lc 21,1-4]. 
Santa Cecília (o Cília), vg. i mr.  
romana (s. III), patrona de la mú- 
sica (cantaires, músics i instru-
mentistes). Sants Filemó i Àpia, 
esposos, deixebles de Pau.

23. K Dimarts [Dn 2,31-45 / Sl: Dn  
3 / Lc 21,5-11]. Sant Climent I, pa-
pa (romà, 88-97) i mr.; sant Co- 
lumbà (†615), abat a França i 
Itàlia, d’origen irlandès; santa  
Lucrècia, vg. i mr.; beat Miquel- 
Agustí Pro, prev. jesuïta i mr. 

24. K Dimecres [Dn 5,1-6.13-14 /  
Sl: Dn 3 / Lc 21,12-19]. Sant Andreu  
Dung-Lac, prev., i companys 
mrs. a Tonquín (Vietnam, s. XVIII- 
XIX). Sant Crisògon, mr. (s. III); san- 
ta Fermina, vg. i mr.; santes Flo- 
ra i Maria, vgs. i mrs. a Còrdova.

25. K Dijous [Dn 6,11-27 / Sl: Dn 3 /  
Lc 21,20-28]. Santa Caterina, vg.  
i mr. d’Alexandria, titular del mo- 
nestir del Sinaí (s. IX), patrona 
dels filòsofs; beata Júlia, rel. ca-
maldulenca; sant Erasme, Erm 
o Elm, mr.; sant Gonçal, bisbe.

26. K Divendres [Dn 7,2-14 / Sl: 
Dn 3 / Lc 21,29-33]. Sant Silvestre 
(†1267), abat, fund. branca be- 
nedictina; sant Lleonard de Por- 
to Maurizio, prev. franciscà; sant  
Joan Berchmans (1599-1621), rel. 
jesuïta belga; sant Sirici, papa 
(384-399); sant Conrad, bisbe.

27. K Dissabte [Dn 7,15-27 / Sl: Dn 
3 / Lc 21,34-36]. Mare de Déu de 
la Medalla Miraculosa (1830); 
sant Basileu, bisbe i mr.; beat 
Ramon Llull, mr., terciari francis- 
cà, de Mallorca (1232-1316).

28. K † Diumenge vinent, Primer  
diumenge d’Advent (lit. hores: 
1a setm.) [Jr 33,14-16 / Sl 24 / 1Te 
3,12-4,2 / Lc 21,25-28.34-36]. Sant 
Ruf, mr.; sant Mansuet, bisbe i  
mr.; sant Jaume 
de Marchia, prev. 
franciscà; santa 
Caterina Labouré,  
vg. paüla.

 ENRIC PUIG JOFRA , SJ

Gritad con vuestras vidas 
que Cristo es el Señor

El papa Francisco, después de varias  
consultas, ha decidido que, a partir  
de este año, la celebración diocesa-
na de la Jornada Mundial de la Juven- 
tud se celebre el día de Cristo Rey.

«En el centro permanece el Miste-
rio de Jesucristo Redentor del Hom-
bre», lo afirmaba el santo Padre el día  
de Cristo Rey del año pasado (21.11.20),  
siguiendo a san Juan Pablo II. Con  
entusiasmo, fuerza y afecto, añadía  
«Queridos jóvenes: ¡Griten con sus vi-
das que Cristo vive, que Cristo reina, 
que Cristo es el Señor! ¡Si ustedes ca-
llan, os aseguro que las piedras gri-
tarán! (cf. Lc 19,40)». Para todos noso-
tros van estas palabras.

El pasado 4 de octubre, nuestra ar-
chidiócesis acogía la Cruz y el Icono 
de María de la JMJ, peregrinos entre  

nosotros. El cardenal Juan José Ome- 
lla señaló la Cruz como un signo que 
invita a ponerse en marcha y, a su vez,  
señala la dirección hacia Jesucristo:  
«La Cruz nos llama a ir a buscarlo a Él,  
personal y comunitariamente. ¡Esta 
es la llamada!» 

Jesucristo nos muestra otro mo-
do de reinar, el del Evangelio, que «se 
expresa en la humildad y la gratui-
dad, se afirma silenciosa pero eficaz- 
mente con la fuerza de la verdad; el  
reino de Cristo es un “reino de justicia,  
de amor y de paz”» (21.11.20).

Que la Virgen María nos sostenga 
en nuestro deseo de imitar a Jesús, 
nuestro Rey; que Ella nos ayude para  
que, con gestos de ternura, compren- 
sión y misericordia, hagamos presen- 
te a su Hijo.

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones
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COMENTARI

Lectura de la profecia de Daniel  
(Dn 7,13-14)

Tot mirant aquella visió de nit, vaig veure  
venir enmig dels núvols del cel com un 
Fill d’home, s’acostà al vell venerable, el 
presentaren davant d’ell i li fou donada  
la sobirania, la glòria i la reialesa, i tots els  
pobles, tribus i llengües li faran homenat-
ge. La seva sobirania és eterna, no pas- 
sarà mai, la seva reialesa no decaurà.

Salm responsorial (92)

R. El Senyor és rei, va vestit de majestat.

El Senyor és rei, va vestit de majestat. / 
El Senyor va vestit i cenyit de poder. R.

Manté ferm tot el món, incommovible. /  
El vostre soli es manté des del principi, /  
vós sou des de sempre. R.

El vostre pacte és irrevocable; / la sante-
dat, Senyor, escau a casa vostra / al llarg  
de tots els temps. R.

Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan  
(Ap 1,5-8)

Jesucrist és el testimoni fidel, el primer 
ressuscitat d’entre els morts, el sobirà 
dels reis de la terra.
  Ell ens estima i ens ha alliberat dels nos- 
tres pecats amb la seva sang per fer de 
nosaltres una casa reial, uns sacerdots 
dedicats a Déu, el seu Pare; que li sigui 
donada la glòria i el poder pels segles 
dels segles. Amén. Mireu, ve sobre els 
núvols, i tothom el veurà amb els propis  
ulls, fins aquells que el van traspassar,  
i totes les famílies de la terra es lamen-
taran per ell. Sí, amén.
  Jo soc l’Alfa, la primera lletra de l’alfa-
bet, i l’Omega, que és la darrera, diu el 
Senyor Déu, el qui és, el qui era i el qui ha  
de venir, el Déu de l’univers.

  Lectura de l’Evangeli segons  
sant Joan (Jn 18,33b-37)

En aquell temps, Pilat digué a Jesús: «¿Ets  
tu el rei dels jueus?» Jesús contestà: «¿Surt  
de vós, això que em pregunteu, o són d’al- 
tres els qui us ho han dit de mi?» Respon- 
gué Pilat: «Jo, no soc pas jueu. És el teu 
poble i els mateixos grans sacerdots, els  
qui t’han entregat a les meves mans. He  
de saber què has fet». Jesús respongué: 
«La meva reialesa no és cosa d’aquest 
món. Si fos d’aquest món, els meus ho- 
mes haurien lluitat perquè jo no fos en- 
tregat als jueus. I és que la meva reiale- 
sa no és d’aquí». Pilat digué: «Per tant,  
vols dir que ets rei». Jesús contestà: «Te- 
niu raó: jo soc rei. La meva 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 meva veu».

Lectura de la profecía de Daniel  
(Dan 7,13-14)

Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi  
venir una especie de hijo de hombre en- 
tre las nubes del cielo. Avanzó hacia el 
anciano y llegó hasta su presencia. A  
él se le dio poder, honor y reino. Y todos  
los pueblos, naciones y lenguas lo sirvie- 
ron. Su poder es un poder eterno, no ce-
sará. Su reino no acabará.

Salmo responsorial (92)

R. El Señor reina, vestido de majestad.

El Señor reina, vestido de majestad; / 
el Señor, vestido y ceñido de poder. R.

Así está firme el orbe y no vacila. / Tu tro- 
no está firme desde siempre, / y tú eres 
eterno. R.

Tus mandatos son fieles y seguros; / la 
santidad es el adorno de tu casa, / Señor,  
por días sin término. R.

Lectura del libro del Apocalipsis  
(Ap 1,5-8)

Jesucristo es el testigo fiel, el primogé - 
ni to de entre los muertos, el príncipe de  
los reyes de la tierra. 
  Al que nos ama, y nos ha librado de 
nuestros pecados con su sangre, y nos 
ha hecho reino y sacerdotes para Dios, 
su Padre. 
  A él, la gloria y el poder por los siglos 
de los siglos. Amén. Mirad: viene entre  
las nubes. Todo ojo lo verá, también los 
que lo traspasaron. Por él se lamen- 
ta rán todos los pueblos de la tierra. Sí, 
amén. 
  Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la 
Omega, el que es, el que era y ha de venir,  
el todopoderoso».

  Lectura del santo Evangelio  
según san Juan (Jn 18,33b-37)

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: «¿Eres  
tú el rey de los judíos?». 
  Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu 
cuenta o te lo han dicho otros de mí?». 
  Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu  
gente y los sumos sacerdotes te han en- 
tregado a mí; ¿qué has hecho?». 
  Jesús le contestó: «Mi reino no es de es- 
te mundo. Si mi reino fuera de este mun- 
do, mi guardia habría luchado para que 
no cayera en manos de los judíos. Pero 
mi reino no es de aquí». 
  Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?». 
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo  
para esto he nacido y para esto he veni-
do al mundo: para dar testimonio de la 
verdad. Todo el que es de la verdad es- 
cucha mi voz».

JESUCRIST,  REI  DE TOT EL MÓN

En aquest darrer diumenge de l’any cristià cele-
brem Jesucrist com a Rei i Senyor de l’Univers. No és 
un nou títol, sinó la culminació de la Pasqua. Crist  
ressuscitat, assegut a la dreta del Pare, ens ha fet 
el do del seu Esperit, i ha estat constituït Senyor de 
tot el que existeix. Ell és la meta a la qual es diri-
geix tota la història humana, ell és l’origen i el final  
de tota la creació de Déu.

De fet, els evangelis i els escrits del Nou Testament  
que llegim cada diumenge a les nostres celebracions  
eucarístiques ens parlen de Jesús com a Senyor. Així  
anomenaven en aquella època a l’emperador, com  
també als déus grecs i romans. En anomenar Jesu- 
crist Senyor expressaven la seva fe en Jesús com 
a Fill de Déu i, al mateix temps, reconeixien la seva 
autoritat sobre la comunitat de deixebles.

A l’Evangeli, se’ns recorda el diàleg entre Pilat i Je-
sús. El romà es burla del presoner i de la seva pre-
tensió de ser rei. Ell no entén que la reialesa de Jesús  
no és la del domini polític o social, sinó la reialesa 
de la veritat; d’aquella veritat que és Déu mateix 
com a Senyor de tota la creació. Jesús mort i res-
suscitat acabarà complint la profecia de Daniel: 
ell és el Fill de l’home que ha vingut a donar la vida  
per tots nosaltres i ara, a la dreta de Déu Pare té 
una reialesa eterna, perquè és el principi (alfa) i el 
fi (omega) de tot el que existeix.

El Regne de Crist està ja present en el nostre món, 
però, no ha arribat encara a la seva plena manifes- 
tació. Entre nosaltres encara domina el mal i el pe-
cat, tot i que aquests poders hagin estat vençuts en  
la seva arrel per la Pasqua de Crist. Per aquesta raó  
els cristians demanem a l’Eucaristia que s’apres- 
si el retorn de Crist, quan supliquem: «Veniu, Senyor  
Jesús.»

Seguint els profetes antics, un cop empresonat  
Joan, Jesús va anunciar en la seva predicació el 
Judici de l’últim Dia. Crist és Senyor de la vida eter-
na. El ple dret de jutjar definitivament les obres i els 
cors dels homes pertany a Crist com a Redemptor 
del món. Per això, la festa de Jesucrist Rei de l’uni-
vers ens obre a l’esperança de l’Advent. A partir del 
diumenge vinent, pararem esment en preparar la 
vinguda última de Crist, Senyor de la història, a ju-
dicar els vius i els morts, i a inaugurar el cel nou i la  
terra nova promesos pels profetes.

« Teniu raó: jo soc rei»
JORDI LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco
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Reunió de la Comissió diocesana de  
la fase preparatòria del Sínode. El di- 
mecres 10 de novembre es reuní la Co- 
missió diocesana de la fase prepa ra- 
tòria del Sínode, formada per Mn. Fidel  
Catalán, Vicari general; Mn. Eduar do  
Pire, Secretari general; Gna. Conxita  
Baños, Delegada de Vida Consagra-
da; Sr. Jaume Galobart, Delegat d’A-
postolat Seglar; i Sra. Eulàlia Gambús, 
membre de Mans Unides i Catequesi.

Documentació
Comunicat de Mons. Salvador Cris-
tau. Amb data de 5 de novembre,  
Mons. Salvador Cristau, Administrador  
diocesà, ha enviat un comunicat actua- 
litzant les normes de protecció contra  
la Covid-19. Es restableix a la diòce si  
l’obligatorietat del precepte domini cal  
per a tots els fidels. S’actualitzen les 
normes sanitàries i la seva aplicació 
a les celebracions litúrgiques.

En la pau de Crist
Mn. Francesc Maria Mendizábal Ar- 
raràs, Prevere de Terrassa, morí el 6 de  
novembre als 84 anys d’edat i 58 d’or- 
denació. Va ser destinat a la parròquia  

VIDA DIOCESANA

Activitats de  
l’Administrador 
diocesà
Aquest diumenge 21 de novembre, 
a les 12.30 h. Confirmacions a la par-
ròquia de la Sagrada Família de Ter-
rassa.

Dissabte 27, a les 18 h. Confirmacions  
a la parròquia de Santa Maria de Car- 
dedeu.

Diumenge 28, a les 11 h. Benedicció del  
Pessebre a la Catedral. / A les 12 h, 
Missa del primer diumenge d’Advent, 
a la Catedral.

Notícies
Placa en re - 
cord de Mn.  
Manuel Fuen- 
temilla. El dis- 
sabte 6 de no- 
vembre, amb 
motiu del pri-

mer aniversari del traspàs de Mn. Ma- 
nuel Fuentemilla, a la parròquia de 
Sant Vicenç de Sabadell, es va col·lo-
car a la paret del campanar una pla- 
ca en record i agraïment pel seu mi-
nisteri sacerdotal. Presidí l’acte Mn. 
Alfons Gea, Rector.

de Sant Josep de la Llagosta com a 
Adscrit (1981) i Vicari (1982). Fou Rector 
de Santa Maria de Montcada i Reixac  
(1990-2015). Fou Arxipreste de Montca- 
da en dues ocasions.

Mn. Joaquim Brustenga Miquel, Pre-
vere de Barcelona, morí el dia 10 de 
novembre als 86 anys d’edat i 63 d’or- 
denació. Va ser Ecònom de la Sagrada  
Família de Sabadell (1967-1976), Rec- 
tor de Sant Pere i de Sant Feliu de Rubí  
(1976-1979) i Rector de Sant Vicenç de  
Mollet (1991-2002).

Agenda
Cristians per Terrassa. Encontre ecu- 
mènic: «Pregar amb els salms». A la 
parròquia de Sant Pere de Terrassa, 
dijous 25 de novembre a les 19.45 h.

Càritas Diocesana de Terrassa. «Dia 
de les persones sense llar». Dijous 25 
de novembre se celebra el Dia de les 
persones sense llar. Càritas recorda 
que les persones tenen dret a un ha-
bitatge digne i que actualment cal 
agilitzar els procediments d’accés a  
l’habitatge per tal de protegir els drets  
de les persones. 

Acadèmia Catòlica de Sabadell. 
Conferència «Història, actualitat i fu-
tur de la Confraria de la Mare de Déu 
de Montserrat», a càrrec del P. Joan 
Maria Mayol OSB, Rector del Santuari  
de Montserrat. Divendres 26 de no-
vembre, a les 18 h.

Llinars del Vallès

Terrassa

Matadepera
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Hemos llegado al último domin- 
go del tiempo ordinario, antes 
de iniciar el período del Advien-
to. Y la Iglesia celebra y procla-
ma siempre en este día a Jesu-
cristo, Rey del universo. Hoy se 
nos presenta Jesucristo glorifi-
cado, Rey y Señor de la historia.

El ángel había anunciado a 
María: «No temas, María, porque  
has encontrado gracia ante 
Dios. Concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo, y le pondrás  
por nombre Jesús. Será gran-
de, se llamará Hijo del Altísimo, 
el Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre; reinará sobre 
la casa de Jacob para siempre,  
y su reino no tendrá fin» (Lc 1,30-
33).

Pero Cristo no es un rey como  
los demás: «Mi reino no es de 
este mundo» dijo a Pilato. No es  
un reino de honores, de rique-
zas, de poderes y dignidades 
como lo entiende el mundo. 
No es un reino terrenal, sino ce-
lestial. Es un reino de amor, de 
justicia, de gracia y de paz; un 
reino que está muy por enci-
ma de las ambiciones huma-
nas. Un reino que heredarán los 
pobres, los mansos, los que su-
fren, los misericordiosos, los hu-
mildes, los que trabajan por la 
paz, los perseguidos… Un reino, 
en definitiva, que poseeremos 
plenamente en la otra vida, pe- 
ro que se ha iniciado ya desde  
ahora.

Por este motivo Él, Jesucristo, 
se encarnó, es decir, se rebajó 
haciéndose hombre como no-
sotros, entró en el tiempo y el 
espacio que había creado. Su 
corona es una corona de espi-
nas y su trono, la cruz.

Contemplamos a Jesús ante 
Pilato, poco antes de ser conde- 
nado a muerte y colgado en la  
cruz. 

Aparece Cristo Hombre en to- 
da su majestad y grandeza, co- 
mo prefigurando ya su divini-
dad: «Tú lo dices —responde a 
Pilato—: Soy Rey. Yo para esto he 
nacido y para esto he veni do al 
mundo»… (Jn 18,37). ¡Sí! Para ser 
Rey. Y el mismo Pilato lo procla - 
ma rey después de la flagela-
ción y la coronación de espi- 
nas: «Y dijo Pilato a los judíos: He 
aquí a vuestro rey. Ellos grita-

ron: ¡Fuera, fuera; crucifícalo!» 
(Jn 19,14-15).

En la oración del Padrenues-
tro rezamos: «Venga a nosotros  
tu Reino» Pero, ¿qué significa 
esto? ¿Qué queremos decir? 
Su Reino es Él mismo que viene  
a nosotros. Es Cristo que ha triun- 
fado y quiere reinar en nosotros  
y en el mundo.

La fiesta de hoy, Jesucristo Rey,  
significa que Él es el Señor del 
universo, de nosotros mismos, 
de todo. Por eso, cuando pe-
dimos que venga su Reino es  
para hacerlo presente en el 
mundo, aunque ello depende 
también de nosotros, de que 
le dejemos ser nuestro Señor,  
y así hacerlo Rey para todos. 
Porque él quiere reinar a través  
nuestro, si dejamos que lo ha-
ga.

Venga tu Reino
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU COLL

Administrador diocesano de Terrassa

Confirmacions. Mons. Salvador Cris-
tau va presidir la Missa i administrà el  
sagrament de la Confirmació a aques- 
tes parròquies:
— Dissabte 6 de novembre: Santa Ma- 

ria del Prat a Llinars del Vallès (9 ado- 
lescents).

— Diumenge 7: Mare de Déu de Mont-
serrat de Terrassa (11 persones).

— Diumenge 7: Sant Joan Baptista de 
Matadepera (17 adolescents).


