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Diumenge 22 de novembre: 

Solemnitat de Jesucrist, Rei de l’Univers 



 

   ots ens aferrem a la vida per por del més enllà. Hi ha 

dos tipus de morts en el sentit psicològic: la mort petita, 

que és anònima i que gairebé no vol dir res, perquè avui 

existeix en la nostra societat un ocultació sistemàtic d'e-

lla, es trivialitza, no apareix per a res i està prohibit parlar

-ne. I la mort personal, que es produeix quan algú molt 

molt proper es mor i en aquest moment brollen les pre-

guntes essencials: d'on venim, a on anem, quin sentit té la 

existència?  

La mort es viu llavors de forma propera, humana, dramà-

tica i alhora esperançada. El sentit de la mort és equiva-

lent al sentit de la vida. El Catecisme de l'Església catòlica diu el següent: "La vida cristiana 

consisteix a conèixer i estimar Déu ". Aquesta síntesi és sòlida. I he de dir que no pot estimar 

el que no coneix. Per tant, és fonamental l'educació en aquest sentit. Educar és convertir a algú 

en persona. Educar és seduir amb els valors que no passen de moda. Educar és acompanyar, 

dirigir, conduir cap al millor. L'educació religiosa es fa amb la paraula i amb l'exemple.  

Els pares no podem pretendre que els nostres fills visquin coses que nosaltres no practiquem. 

Un bon pare val més que cent mestres: així de clar. I una bona mare és com una universitat 

domèstica: ensenya lliçons que no es viuen als llibres. La interpretació de la mort depèn de la 

concepció que es tinguin sobre l'home i de l'existència. I el que li espera a l'home després de la 

mort és il·luminat per la religió. La mort és la cara i la creu de la existència. Sempre és un bon 

moment per tornar a la cara a Déu. Encara ens hagin passat coses molt dures i negatives, i 

hàgim comès errors forts, no estem perduts. Jesús dóna una definició de si mateix que és enco-

ratjadora: "Jo sóc el camí, la veritat i la vida".  

La mort l’hem de veure des de la perspectiva  del bon lladre que, en l'últim moment, li va de-

manar a Jesús la glòria en aquest diàleg increïble: "Senyor, recordeu-vos de mi quan estiguis 

en el teu regne ". I ell li va respondre: "T'asseguro que avui seràs amb mi al paradís ". Només 

cal un gest, una paraula, perquè canviïn les coses. la mort ens iguala a tots. Ella no entén de 

graus ni nivells. Però Déu, que és la misericòrdia infinita, no ens deixa de la mà.  

En la infància, creix; en l'adolescència, aprèn; en la joventut, descobreix els grans arguments; 

en la maduresa, treu el millor de tu mateix; en la vellesa, perdona; i en l'agonia, abandona't a 

Déu. 

CELEBREM TOTS PLEGATS TOT SANTS   

Mn Wilson Muhire 

T    

VIDA DESPRÈS DE LA MORT 

 

  TEN PRESENTE 
  EL SEÑOR NOS ESPERA EN EL SAGRARIO 



 

Como sabéis, hacemos la Adoración al Santísimo Sacramento cada jueves de 

19h a 20h. Pero, el tercer jueves de cada mes, tenemos el privilegio de estar 

con el Señor durante todo el día; es decir desde las 8h a las 20h. 

 

―Al adorar le dejamos a Dios que nos transforme con su amor. La adora-

ción es un gesto de amor que cambia la vida.  Es actuar como los Magos: 

   

 traer oro al Señor, para decirle que nada es más precioso que Él;  

 ofrecerle incienso, para decirle que sólo con Él puede elevarse 

nuestra vida;  

 presentarle mirra, con la que se ungían los cuerpos heridos y des-

trozados, para pedirle a Jesús que socorra a nuestro prójimo que 

está marginado y sufriendo, porque allí está Él‖. 

 

Palabras del Papa Francisco sobre qué es adorar a Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TEN PRESENTE 
  EL SEÑOR NOS ESPERA EN EL SAGRARIO 



EL CORONAVIRUS 

 

La pandemia del coronavirus, para nosotros ciudadanos del siglo XXI, es una 

situación nueva. Nunca hubiéramos podido imaginar que un «un bichito» tan 

pequeño hubiera hecho un trastorno tan extenso, tanto social, como económi-

co e incluso familiar. Hay restricciones, personas que han quedado sin em-

pleo, enfermos que colapsan los hospitales y muchas muertes. Los científicos 

todavía desconocen cuál ha sido el mecanismo biológico por el cual se ha 

desarrollado esta extensión del COVID 19.  

 

La ciencia y la tecnología han avanzado mucho, hasta el punto de que el ser 

humano se ha sentido muy poderoso cayendo en la tentación de pensar que 

ya no hay necesidad de Dios, porque tiene la capacidad de construir todo lo 

que desee. Pero no olvidemos que esta historia no es nueva, en la historia de 

la construcción de la torre de Babel, según relata el libro del Génesis (cf. Gn 

11, 1-9) quisieron ocupar el lugar de Dios, y por su soberbia quedaron con-

fundidos y divididos. 

 

Tenemos que darnos cuenta que el ser humano lleva dentro de sí una nostal-

gia de eternidad, un deseo de amor y una necesidad de luz y de verdad, que 

lo impulsan hacia Dios. El sentido de la vida del hombre es recibir el amor de 

Dios y compartirlo y comunicarlo; amar a Dios con todas las fuerzas y al 

prójimo como a sí mismo. 

 

Por este motivo en este tiempo de pandemia debemos reflexionar en la nece-

sidad de estar unidos porque el egoísmo y el individualismo nos llevan al 

precipicio. El papa Francisco nos alerta continuamente sobre esta cuestión. 

Nuestra vida aquí en la tierra no es definitiva, es una peregrinación hacia la 

casa del Padre, y el espíritu de fraternidad es imprescindible.  

    

 

REFLEXIÓ DEL TRIMESTRE 



Los seres humanos debemos vivir en relación, en apertura; acogiendo a 

otros. Cuantas veces prestar nuestro tiempo en la escucha de alguien que nos 

quiere hablar es acogerlo y comprenderlo. Ser prójimo, como nos recuerda la 

parábola del buen samaritano, significa cumplir el mandamiento del amor 

haciéndose prójimo de los demás. No debemos mostrarnos indiferentes con 

la suerte de los demás, una oración aunque sea en la distancia puede mucho 

delante de Dios.  
 

Dr. Amadeo Muntané Sánchez 

University Hospital Bellvitge 

Department Manager Diagnostic Neuroradiology 

and Interventional Neuroradiology of Spine.  

Professor of Neuroradiology.  

PRIMERES COMUNIONS DE L’ANY 2020 
 

Amb alegria, la nostre parròquia va celebrar les primeres comunions 
els dies 12,13, 19 y 20 d’aquest mes de setembre. Van ser celebracions 
amb molta emoció perquè tots els pares i nenes esperaven aquesta ce-
lebració des de feia mesos. Moltes gràcies a les catequistes, pares i 
mares que han col·laborat perquè tot hagi sortit tan bé com ha estat. 
Que Déu sigui beneit. Recordeu que hem començat les inscripcions de 
catequesis pel curs que ve. Es fan les inscripcions cada dimarts i di-
vendres de 18h a 19h en el despatx parroquial. 



CELEBRACIÓN DE LES CONFIRMACIONES 
 
El pasado 11 de octubre de 2020 nuestra parroquia tuvo la alegría de 
recibir al Obispo Auxiliar Mgr. Sergio Gordo y de celebrar el sacra-
mento de la Confirmación.  
 
Los ocho jóvenes de nuestra parroquia recibieron el sacramento con 
alegría, acompañados de sus familiares ya amigos.  
 
La iglesia estaba llena, todo y que cumpliendo con las medidas de se-
guridad contra la COVID-19 (Mascarillas, distancia de seguridad, afo-
ro, gel hidroalcohólico).  
 
Fue un momento de felicidad para todos los asistentes y de inspiración 
para los que empiezan la catequesis de confirmación. 

 

 

    INFORMACIONES  



NOVES OBRES A LA PARRÒQUIA 
 

Durant el mes de setem-
bre hem estat fent noves 
obres a la parròquia. En 
la paret que ens separa 
del Convent de Monges 
de l’Escola Josep Tous, 
hem fet unes actuacions 
per eliminar les humi-
tats que es filtraven. 
Hem podat els arbres 
perquè no envaïssin 
l’espai del Convent i 
hem utilitzat materials 
impermeables sobre la 

paret per tal d’assegurar que el canvi realitzat sigui més durador.   
 

 

SEGUIM CUIDANT EL NOSTRE TEMPLE 
 

Gràcies a la bona voluntat d’alguns feligresos hem començat l’obra de 
envernissar i pintar els bancs de l'església. Arran dels comentaris d’al-
gunes persones desprès de les celebracions, sobre tot aquest estiu pas-
sat, que es queixaven de la netedat dels bancs, i desprès de comprovar 
que era així, ens hem posat mans a l’obra per solucionar aquest tema. 
Hem fet la meitat, ens falta l’altra meitat. Calculem que en un parell de 
setmanes estarà tot enllestit. Moltes gràcies a tothom per la seva 
col·laboració i la seva comprensió. 

 

    INFORMACIONES  



 

CALENDARI D’ACTIVITATS 
MARE DE DÉU DELS DOLORS 

 

OCTUBRE 2020:  
Dilluns 12: Festivitat del Pilar 
Dimecres 14: Inici del Curs de Catequesi Parroquial 
Dimarts 20: Consell Arxiprestat de Sants – La Marina 
Divendres 30: Inici del grup: Vida i Oració  
 

NOVEMBRE 2020:  
Diumenge 1: Festivitat Celebració de Tots els Sants 
Diumenge 22: Solemnitat de Jesucrist, Rei de l’Univers 
Diumenge 29: Inici de l’Advent 
 
DESEMBRE 2020: 
Dimarts 8: Celebració de la Immaculada Concepció 
Dimarts 15: Celebració Penitencial 
Dijous 24 a les 17h: Missa del Pollet 
Dijous 24 a les 22h: Missa del Gall 
Divendres 25: Dues Misses: a les 11’30h i a les 13h 
 
 

 

Parròquia Mare de Déu del Dolors 

Begur, 8—08028 Barcelona 

https://parroquiadelsdolors.net/  


