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PARAULES DE VIDA

El Regne de Crist

L

’any litúrgic conclou amb la solemnitat de Jesucrist Rei de l’univers. Després d’haver recorregut el camí de Jesús seguint els
temps que ens marca l’Església, la
litúrgia ens recorda que el que hem
celebrat es complirà plenament al
final de la història i que, encara que
moltes vegades ens resulte difícil
veure’l, el Regne de Déu que va començar en la persona, les paraules i
les accions del Senyor, està present
en el nostre món i és també la meta
cap a la qual es dirigeix la història de
la humanitat.
El text que es proclama enguany,
pres de l’evangeli de Lluc, és una
invitació a creure i a posar la nostra esperança en Crist, fins i tot en
aquells moments en què sembla que
la seua causa no té futur. Estem davant un rei crucificat enmig de dos
malfactors. L’amic de publicans i pecadors ha sigut considerat i ajusticiat com un d’ells. En aquest
moment es repeteix una situació que per a Jesús
no és nova. La seua persona suscita actituds oposades. Fins i tot en la creu continua sent un signe
de contradicció. Les autoritats i els soldats se’n
riuen d’Ell: «Si eres el rei dels jueus, salva’t tu
mateix» (23,37). El rètol amb la causa de la condemna («el rei dels jueus» [23,39]) l’han col·locat
com una burla. Als ulls del món estem davant algú que ha fracassat en les seues pretensions i ha
sigut abandonat per Déu.

Els dos lladres reaccionen de manera diferent:
mentre que un insulta a Jesús, sumant-se a les
burles de les autoritats i els soldats, l’altre és
atansat en el cor per la gràcia de Déu, descobreix
la veritat de Crist i «veu» que el Senyor ha sigut condemnat injustament («aquest no ha fet res de mal»
[23,41]). Això el porta a veure la veritat de la pròpia vida («nosaltres ens ho mereixíem, perquè estem sofrint el càstig que ens correspon pel que
hem fet» [23,41]) i, guiat per la llum de la seua
consciència, es torna al Senyor amb una confiança absoluta que el porta a suplicar-li: «recordeu-

vos de mi quan arribeu al vostre regne» (23,42). La resposta és immediata: «avui seràs amb mi al paradís»
(23,43). Sant Ambrós comenta
aquest fet dient: «La gràcia atorgada
per Jesucrist és molt major que la sollicitada pel malfactor». El lladre ha
intuït que Crist és Rei fins i tot en la
creu i que el seu regne va més enllà
de les fronteres del món. Jesús li revela que aquest regne és el paradís
que Ell vol obrir a tots els pecadors,
ja que «havia vingut a cercar i salvar
el que estava perdut» (19,10).
Aquest malfactor ha percebut
quelcom que els qui consideraven a
Crist un fracassat eren incapaços de
veure: fins i tot en el moment en què
el Senyor és sotmès a la màxima humiliació es mostra com el vertader
Rei de la història, perquè de l’actitud
que s’adopti davant d’Ell depèn la salvació de cada ésser humà. També en aquest moment
descobrim que és un Rei de misericòrdia: podem
suposar que en l’oració que dirigeix al Pare demanant
el perdó per als seus perseguidors (23,34) està inclòs el malfactor que s’ha unit als qui l’injuriaven.
El Regne de Déu no és de domini, de poder o de
venjança, sinó de misericòrdia. Tampoc té a veure
amb l’èxit humà. A ell s’arriba per la fe i la confiança en Crist, fins i tot en les situacions més difícils
de la vida.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

APUNTS PER A L’ANÀLISI

Diàleg i reconciliació

E

l text central de l’Exhortació del papa Francesc
Amoris Laetitia sobre el matrimoni i la família,
el capítol quart, és un comentari extens del
text conegut de sant Pau que parla de l’amor (Primera Carta als de Corint, 13,1-13) aplicat a la vida familiar. Quan acaba el comentari no deixa el tema de l’amor sinó que hi afegeix alguns accents propis. Un dels
més interessants és el diàleg, al qual dedica sis números excel·lents. Comença així: «El diàleg és una
forma privilegiada i indispensable de viure, expressar i madurar l’amor en la vida matrimonial i familiar»
(núms. 136-141). Sant Pau no parla del diàleg i sembla que al Papa vulgui completar el text paulí. De fet,
amb el temps hem hagut d’aprendre moltes coses so-

bre la riquesa de l’amor cristià. Una cosa que hem
après és que l’amor als altres, persones, grups i pobles, no consisteix només en ajudar els necessitats,
sinó que ha de portar a un clima de diàleg responsable i respectuós. La nostra cultura està cridada
a aprofundir el sentit i els camins del diàleg, de la
mateixa manera que altres cultures han aprofundit
el sentit de l’obediència o de la pregària.
Hi ha un aspecte del diàleg que cal posar de relleu.
Les relacions entre persones, grups o pobles, no són
neutres ni acaben de començar; estan molt marcades per la història, i aquesta història pot ser molt conflictiva. Constatem sovint les reticències, les queixes,
les acusacions d’uns pobles contra els altres, arre-

lades en la història, més o menys llunyana. Només
cal evocar els conflictes entre Europa i Amèrica, o
entre Europa i Àfrica. Això porta a un accent important; avui, el diàleg vol dir sempre, d’una manera o
altra, reconciliació. No podem caure en el perill d’estar sempre acusant els altres. Aprendre a dialogar
comporta tenir el cor obert a la reconciliació. Estar
disposat a dialogar no és gratuït; vol dir estar disposat a fer un camí de reconciliació amb persones o pobles amb els qui tenim històries conflictives. És una
ascètica gens fàcil. L’Evangeli és una escola de reconciliació.
Mn. Gaspar Mora
Professor emèrit de la FTC
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PALABRAS DE VIDA

El Reino de Cristo

E

l año litúrgico concluye con la solemnidad de
Jesucristo Rey del universo. Después de haber recorrido el camino de Jesús siguiendo
los tiempos que nos marca la Iglesia, la liturgia nos
recuerda que lo que hemos celebrado se cumplirá plenamente al final de la historia y que, aunque
muchas veces nos resulte difícil verlo, el Reino
de Dios que comenzó en la persona, las palabras
y las acciones del Señor, está presente en nuestro mundo y es también la meta hacia la que se dirige la historia de la humanidad.
El texto que se proclama este año, tomado del
evangelio de Lucas, es una invitación a creer y a
poner nuestra esperanza en Cristo, incluso en aquellos momentos en los que parece que su causa
no tiene futuro. Estamos ante un rey crucificado
en medio de dos malhechores. El amigo de publicanos y pecadores ha sido considerado y ajusticiado como uno de ellos. En este momento se repite una situación que para Jesús no es nueva: su
persona suscita actitudes opuestas. Incluso en
la cruz continúa siendo un signo de contradicción.
Las autoridades y los soldados se ríen de Él:
«Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo»
(23,37). El letrero con la causa de la condena («Este es el rey de los judíos» [23,39]) lo han colocado
como una burla. A los ojos del mundo estamos
ante alguien que ha fracasado en sus pretensiones y ha sido abandonado por Dios.
Los dos ladrones reaccionan de manera distinta: mientras que uno insulta a Jesús, sumándose
a las burlas de las autoridades y de los soldados,
el otro es alcanzado en el corazón por la gracia
de Dios, descubre la verdad de Cristo y «ve» que
el Señor ha sido condenado injustamente («este
no ha hecho nada malo» [23,41]). Esto le lleva a
ver la verdad de su propia vida («nosotros recibimos el justo pago de lo que hicimos» [23,41]) y,
guiado por la luz de su conciencia, se vuelve al
Señor con una confianza absoluta que le lleva a
suplicarle: «acuérdate de mí cuando llegues a tu
reino» (23,42). La respuesta es inmediata: «hoy
estarás conmigo en el paraíso» (23,43). San Ambrosio comenta este hecho diciendo: «La gracia
otorgada por Jesucristo es mucho mayor que la
solicitada por el malhechor». El ladrón ha intuido
que Cristo es Rey incluso en la cruz y que su reino
va más allá de las fronteras del mundo. Jesús le
revela que ese reino es el paraíso que Él quiere
abrir a todos los pecadores, ya que «había venido
a buscar y salvar lo que estaba perdido» (19,10).
Este malhechor ha percibido algo que quienes
consideraban a Cristo un fracasado eran incapaces de ver: incluso en el momento en que el Señor
es sometido a la máxima humillación se muestra como el verdadero Rey de la historia, porque
de la actitud que se adopte ante Él depende la
salvación de cada ser humano. También en este
momento descubrimos que es un Rey de misericordia: podemos suponer que en la oración que dirige al Padre pidiendo el perdón para sus perseguidores (23,34) está incluido el malhechor que se
ha unido a quienes le injuriaban.
El Reino de Dios no es de dominio, de poder o
de venganza, sino de misericordia. Tampoco tiene
que ver con el éxito humano. A él se llega por la fe y
la confianza en Cristo, incluso en las situaciones
más difíciles de la vida.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

La Residència diocesana d’Ancians
i Centre de Dia «Sant Miquel Arcàngel» ha estat
la primera en rebre l’acreditació de Centre Lliure
de Subjeccions des de fa més de 5 anys

E

l dia 9 d’octubre, la Residència diocesana d’Ancians i
Centre de Dia «Sant Miquel
Arcàngel» de Tortosa va rebre el
Diploma «Acreditación Oro» com a
Centre Lliure de Subjeccions des
de fa més de 5 anys. S’aconsegueix aquesta acreditació mitjançant el programa «Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer»
promogut per la Confederació Espanyola de Majors (CEOMA) que
busca l’erradicació de l’ús de les
subjeccions en la cura de les persones grans.
A l’acte hi eren el Dr. Antonio
Burgueño, director del Programa
impulsat per CEOMA; la Sra. Bea
Castellà, fisioterapeuta; Mn. Víctor M. Cardona, president del Patronat; i el Sr. Francisco Gallego,
gerent. També van ser-hi presents
la Directora Territorial de Treball,
Afers Socials i Famílies a les Terres de l’Ebre; la Sotsdirectora del
Campus Terres de l’Ebre de la URV;
la Directora de l’Associació Fami-

liars Alzheimer Terres de l’Ebre; la
Directora de la Fundació Tutelar
Terres de l’Ebre; i el Tresorer del
Patronat.
El Dr. Burgueño comentà que la
residència diocesana és un centre que es considera eficient. El
programa es posà en marxa el dia
20 de juny de 2013, per tant fa
més de 5 anys que els tècnics i tot
el personal del centre treballen
en el seu desenvolupament i aplicació. A l’Estat espanyol hi ha 29
centres que fa més de 5 anys que

treballen amb aquest programa,
però la Residència Diocesana
d’Ancians Sant Miquel Arcàngel
ha estat la primera en rebre aquesta acreditació.
Mn. Víctor Cardona ens digué
que fa més d’un any que és president del Patronat i és una tasca
d’Església atendre les persones
que estan necessitades.
Tot seguit, el Dr. Antonio Burgueño lliurà el diploma d’acreditació.
Maria Joana Querol Beltrán

Festa de Santa Teresa
a Corbera d’Ebre

F

a uns 70 anys que el nostre poble celebra la
Festa de Santa Teresa d’una manera molt especial.
De bon matí, a les 5.30 h, comença l’Aurora pels
carrers. Unes 19 vegades cantem a santa Teresa
com feien ja els nostres avis.
Finalment, acabem amb unes pastes i xocolata,
units en harmonia. Donem gràcies a la santa.
Mn. David Arasa

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «Sant Pau
demana resar “per tots
aquells que són al poder”
(1Tim 2,2). Hem d’aprendre a fer-ho, també pels polítics que no
defensen les nostres idees. El cristià
ha de resar per tots els governants,
perquè treballin pel bé comú» (17 de
setembre).
@Pontifex: «“El Senyor va sentir una
gran compassió” (Lc 7,13). El nostre
Déu és un Déu de compassió, i la compassió és la debilitat de Déu, però

també la seva força» (18 de setembre).
@Pontifex: «Tot projecte humà pot
primer obtenir consensos i després
naufragar, en canvi tot el que ve de
dalt i porta la “firma” de Déu està destinat a perdurar» (18 de setembre).
@Pontifex: «La pau és una conversió del cor i de l’ànima. És
un repte que demana ser acceptat dia rere dia» (21 setembre).
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El Tren Missioner-Domund 2019 a Montserrat

D

iòcesi de Tortosa, 19 d’octubre de 2019.
En el marc del Mes Missioner Extraordinari, el dissabte 19 d’octubre va tenir lloc la
trobada del Tren Missioner —Domund 2019— organitzada per Cristians Sense Fronteres i les delegacions de Missions i OMP de les diòcesis catalanes.
Al voltant de 400 persones, principalment infants i adolescents, van participar-hi procedents
dels bisbats de Barcelona, Girona, Lleida, Sant Feliu, Vic, Tarragona, Tortosa i Urgell. Un total de 28
grups entre parròquies, escoles i altres van gaudir
d’un programa ple d’activitats.
Van acompanyar-los el Cardenal de Barcelona
i els seus bisbes auxiliars, l’Arquebisbe de Tarragona, els bisbes de Sant Feliu de Llobregat, Vic,
Lleida i també el de Tortosa, que feia d’amfitrió de
l’acte al ser el responsable en l’àmbit de les missions a la CET.
La jornada finalitzà amb una Festa de l’Enviament,
moment en què els participants van manifestar el seu compromís de ser testimonis de la seva fe i missioners en els seus entorns més propers.
Delegació de Missions

Jornada de formació
d’octubre

E

n les accions per al tercer any
de les «Orientacions pastorals
per a créixer en la comunió diocesana», corresponents al present
curs pastoral, podem llegir: «Seria
convenient continuar reflexionant sobre la implantació del diaconat permanent en la nostra diòcesi.»
Dins d’aquesta reflexió, en les Jornades de Formació del Clergat del
passat 21 d’octubre, el Rvd. JuanCarlos Mateos González, director del
Secretariat de la Comissió del Clergat de la CEE i secretari del Comitè
Nacional pel Diaconat Permanent,
va oferir dues xerrades en les quals va
centrar perfectament i d’una mane-

AGENDA
◗ Divendres
29, Amposta, Parròquia Sant
Josep, a les
20 h, confirmacions.
◗ Dissabte30,
l’Aldea, Parròquia Sant Ramon, a les
19 h, confirmacions.
◗ Diumenge 1 de desembre, Alcalà
de Xivert, a les 11.30 h, confirmacions.

ra molt clara, què és i què no és el
Diaconat Permanent, quin lloc ocupa en l’Església, quina és realment
la seva missió, etc. Dons «Confortats amb la gràcia sacramental, en
comunió amb el Bisbe i el seu presbiteri, serveixen el Poble de Déu en
el ministeri de la litúrgia, de la paraula i de la caritat.»
Creiem que van ser paraules molt
aclaridores per als preveres i diaques
que estàvem presents, que ens poden ajudar en el discerniment sobre la
implantació del Diaconat Permanent
a la nostra diòcesi.
Mn. J. B. Jovaní
Diaca permanent

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
25. Dilluns (lit. hores: 2a setm.)
[Dn 1,1-6.8-20 / Sl: Dn 3,52a-56 /
Lc 21,1-4]. Santa Caterina d’Alexandria, vg. i mr., titular del Monestir del
Sinaí (s. IX), patrona dels filòsofs.
26. Dimarts [Dn 2,31-45 / Sl: Dn
3,57-61 / Lc 21,5-11]. Sant Silvestre
(†1267), abat, fund. branca benedictina; sant Lleonard de Porto Maurizio, prev. franciscà; sant Joan Berchmans, rel.
27. Dimecres [Dn 5,1-6.1314.16-17-23-28 / Sl: Dn 3,62-67 /
Lc 21,12-19]. Beat Ramon Llull, mr.,

terciari franciscà, de Mallorca (12321316).
28. Dijous [Dn 6,11-27 / Sl: Dn
3,68-74 / Lc 21,20-28]. Sant Ruf,
mr.; sant Mansuet, bisbe i mr.; sant
Jaume de Marchia, prev. franciscà;
santa Caterina Labouré, vg. paüla.
29. Divendres [Dn 7,2-14 / Sl:
Dn 3,75-81 / Lc 21,29-33]. Sant Sadurní, Serni o Cerní, bisbe de Tolosa
de Llenguadoc i mr.; sant Demetri, mr.
30. Dissabte [Rm 10,9-18 / Sl
18 / Mt 4,18-22]. Sant Andreu, apòstol de Betsaida, deixeble del Baptis-

ta i germà de Pere; santa Justina, vg.
i mr.
DESEMBRE
1. Diumenge vinent, I d’Advent
(lit. hores: 1a setm.) [Is 2,1-5 / Sl
121 / Rm 13,11-14 / Mt 24,37-44].
Sant Eloi, bisbe de Noyon (641-660),
patró dels qui treballen els metalls;
sants Edmon Campion i Robert Southwell, prevs., i beats Roger Filock, Robert
Middleton i companys, mrs. (jesuïtes);
sant Naüm, profeta (s. VII aC); santa
Natàlia, mr., esposa de sant Adrià.
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Jesucrist, rei de tot el Món (C)
◗ Lectura del segon llibre de Samuel
(2Sa 5,1-3)

◗ Lectura del segundo libro de Samuel
(2Sam 5,1-3)

En aquells dies, les tribus d’Israel anaren a trobar
David a Hebron i li digueren: «Som família teva, som
os del teu os i carn de la teva carn. Ja abans, mentre Saül era el nostre rei, tu conduïes les tropes
d’Israel quan anaven a la guerra i quan en tornaven, i el Senyor et digué: “Tu pasturaràs Israel, el
meu poble, seràs el seu sobirà”». Així, quan els ancians d’Israel anaren a trobar el rei a Hebron, el rei
David va fer amb ells un pacte davant el Senyor i
l’ungiren rei d’Israel.

En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo,
cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que
dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: “Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel”». Los ancianos
de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo
una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del
Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel.

◗ Salm responsorial (121)

◗ Salmo responsorial (121)

R. Quina alegria quan em van dir: «Anem a la casa del Senyor.»

R. Vamos alegres a la casa del Señor.

És allà que pugen les tribus, / les tribus del Senyor. /
A complir l’aliança d’Israel, / a lloar el nom del Senyor. / Allí hi ha els tribunals de justícia. / Els tribunals del palau de David. R.

Crist és
un Rei crucificat

¡Qué alegría cuando me dijeron: / «Vamos a la casa del Señor»! / Ya están pisando nuestros pies /
tus umbrales, Jerusalén. R.
Allá suben las tribus, / las tribus del Señor, / según la costumbre de Israel, / a celebrar el nombre
del Señor; / en ella están los tribunales de justicia, / en el palacio de David. R.

◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians
de Colosses (Col 1,12-20)

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Colosenses (Col 1,12-20)

Germans, doneu gràcies al Pare, que us ha fet dignes de tenir part en l’heretat del poble sant, en el
regne de la llum. Ell ens alliberà del poder de les tenebres i ens traspassà al regne del seu Fill estimat,
en qui tenim el nostre rescat, el perdó dels nostres
pecats. Ell és imatge del Déu invisible, engendrat
abans de tota la creació, ja que Déu ha creat totes
les coses per ell, tant les del cel com les de la terra, tant les visibles com les invisibles, trons, sobirans, governs i potestats. Déu ha creat tot l’univers
per ell i l’ha destinat a ell. Ell existeix abans que
tot, i tot es manté unit gràcies a ell. Ell és també el
cap del cos, que és l’Església. Ell n’és l’origen, és
la primícia dels qui retornen d’entre els morts, perquè ell ha de ser en tot el primer. Déu volgué que
residís en ell la plenitud de tot el que existeix; per
ell Déu volgué reconciliar-se tot l’univers, posant
la pau en tot el que hi ha tant a la terra com al cel,
per la sang de la creu de Jesucrist.

Hermanos:
Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo
en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino del Hijo de su
amor, por cuya sangre hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en él
fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones,
Principados y Potestades; todo fue creado por él y
para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene
en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los
muertos, y así es el primero en todo. Porque en él
quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él y
para él quiso reconciliar todas las cosas, las del
cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre
de su cruz.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
(Lc 23,35-43)

◗ Lectura del santo Evangelio según san Lucas
(Lc 23,35-43)

En aquell temps, les autoritats es reien de Jesús
clavat en creu i deien: «Ell, que en salvava d’altres,
que se salvi ell mateix, si és el Messies de Déu, l’Elegit.» Els soldats també se’n burlaven: tot oferint-li
vinagre, li deien: «Si ets el rei dels jueus, salva’t tu
mateix.» Sobre d’ell hi havia un rètol que deia: «El
rei dels jueus.» Un dels criminals penjats a la creu
també li deia insultant-lo: «No ets el Messies? Salva’t a tu mateix i a nosaltres.» Però l’altre, renyantlo, li respongué: «Tu, que estàs sofrint la mateixa
pena, tampoc no tens temor de Déu? I nosaltres
ens ho mereixíem, perquè estem sofrint el càstig
que ens correspon pel que hem fet, però aquest
no ha fet res de mal.» I deia: «Jesús, recordeu-vos
de mi, quan arribeu al vostre Regne.» Jesús li respongué: «T’ho dic amb tota veritat: Avui seràs amb
mi al paradís.»

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas
a Jesús diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se burlaban de él también los soldados, que
se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres
tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de
los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a
ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a
Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en
verdad, lo estamos justamente, porque recibimos
el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no
ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de
mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».

S

embla que a alguns cristians els fa
nosa el títol de Rei aplicat a Crist tal
com fa la litúrgia d’avui. Però només ens cal veure l’evangeli per adonar-nos
de quin tipus de reialesa estem parlant.
Els soldats se’n burlaven; li deien: Si ets
el rei dels jueus salva’t tu mateix. Sobre
d’ell hi havia un rètol que deia: El rei dels
jueus. O sigui que Jesús és un rei crucificat!
Molt lluny, per tant, dels honors que hom
suposa s’han de donar als reis. El seu
Regne tot i començar aquí a la terra arriba
a la seva plenitud en l’altra vida. Per això
al lladre que li diu: Jesús, recordeu-vos de
mi quan arribeu al vostre Regne. Jesús li
respongué: T’ho dic amb tota veritat: Avui
seràs amb mi al Paradís. El Regne de Déu
en la seva plenitud és el Paradís i ell pot
obrir-ne les portes com ho fa amb el lladre.
La primera lectura parla de David que a
la Bíblia és presentat com el rei model, el
rei segons el cor de Déu. Però el veritable
rei en sentit absolutament superior és Crist.
Per això tota la segona lectura és un gran
himne a aquest Rei universal, Senyor de
l’univers: El Pare us ha fet dignes de tenir
part en l’heretat del poble sant, en el Regne de la llum. Ell ens alliberà del poder de
les tenebres i ens traspassà al regne del
seu Fill estimat, en qui tenim el nostre rescat, el perdó dels nostres pecats. Aquest
Regne ja comença aquí; en el moment del
nostre baptisme entrem a formar part d’aquest Regne, rebem ja el perdó dels nostres pecats. Pau diu encara: Déu ha creat
totes les coses per ell, tant les visibles com
les invisibles, trons, sobirans governs i potestats. És el cap de l’Església, és la primícia dels qui retornen d’entre els morts.
Crist és Rei perquè ha vençut el pecat i la
mort i ens obre a nosaltres les portes del
seu Regne etern. Per això ara i aquí hem
de treballar per fer present i viu el Regne de Déu amb tots els seus valors, encara que això ens suposi també, de vegades,
la crucifixió. Crist és un Rei crucificat.
Mn. Jaume Pedrós
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Quina alegria quan em van dir: / «Anem a la casa
del Senyor.» / Ja han arribat els nostres peus al teu
llindar, Jerusalem. R.
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