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La fi i el principi
Amb el diumenge dia 25 de novembre serà a la vegada l’últim diumenge
del mes i també de l’any litúrgic. El diumenge següent, ja al desembre, serà
el primer del nou any amb el primer dels quatre diumenges de l’Advent,
que serà un any dedicat a l’evangelista Sant Lluc.
En aquest últim diumenge celebrarem la festa de Crist Rei de l’Univers.
Aquesta festa vol ser un resum, una celebració i un agraïment a tot un any
que hem viscut acompanyats pel primer evangelista que va escriure
l’Evangeli abans que ningú. Va ser l’inventor de la paraula i el gènere
literari anomenat EVANGELI, que vol dir “bona nova”, Amb aquesta
paraula començava la seva narració.
Què ens vol dir aquesta Festa de Crist Rei?.
Per de prompte, els reis estan de baixa, Cada vegada són menys, tenen
menys poder i estan menys apreciats.
Crist és rei segons els model dels reis terrenals?. Malament rai si fos així ja
que en tota la història en tindríem pou amb els dits de les mans per comptar
els que la història ens els descriu com a bons reis, com a reis sants.
Jesús mateix ens diu que el seu regne no és d’aquest món, que per tant tant
serà rei en un altre sentit. Per exemple, no és un dèspota, ni un tirà, no es un
corrupte ni busca-raons. Ens diu que el seu regne és el de la veritat i que
està format pels qui són de la veritat. No fa servir notícies falses; els qui en
propaguen no són del seu regne. No fa us de la violència, prefereix ser
maltractat que maltractar; prefereix millor morir que matar. En aquests
sentit cal felicitar el Papa que ha esborrat del Catecisme la pena de mort.
Qui mati, mai serà del regne de Jesús.
També creiem que les presons no han de servir per castigar ni exercir
venjança. Si de cas, segons Jesús, oferir perdó, ajuda i possibilitar una inser-

ció fructosa a la societat en bé propi i de tota la societat. La inversió en
presons, en personal qualificat professionalment i humanitària, és una de les
millors inversions que hem de fer. Aprofitem l’any jubilar de la Mercè
redemptora de presoners (“captius”) per començar perdonant “setanta
vegades set (=490, literalment)” i lloant les millores en la vida i els tractes
als presoners, recordant que visitar els presos és una obra de misericòrdia.
Mare de Déu de la Mercè, pregueu per nosaltres.

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES
Defuncions:

BRASIL: El 13 de novembre morí als 92 anys Mn. Josep Figols i
Bonvehí, missioner del nostre bisbat al Brasil.
CERVERA: El 7 de novembre morí als 86 anys Teresa Noguera i Orobitg,
viuda de Felip Niubó i Segura.
CERVERA: El 6 de novembre morí als 64 anys Bonifàcio Pedregosa i
González, solter.
CERVERA: El 5 de novembre morí als 94 anys Ramona Novell i Ramon,
viuda de Ramon Güell i Bosch.
El nostre condol als familiars i al bisbat de Solsona.
Horaris.
Dissabte, 24 de novembre.
HOSTALETS: 7 vespre.
Diumenge, 25 de novembre.
CURULLADA: 1/4 de 12 migdia.
FERRAN: 12 migdia.
GRANYENA: 2/4 d’una migdia.
GUÀRDIA LADA: 11 matí.
PALLEROLS: 10 matí.
SANT ANTOLÍ: 12 migdia.
S ANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
SANT RAMON: 12 migdia (Missa comunitària)..
TALAVERA: 2/4 d’onze matí.
Dissabte, 1 de desembre (1er. Diumenge d’Advent).
HOSTALETS: 7 vespre.
Diumenge, 2 de desembre.
FERRAN: 12 migdia.
FONOLLERES: 1/4 de 12 migdia.

GRANYENA: 2/4 d’una migdia.
PALLEROLS: 10 matí.
SANT ANTOLÍ: 12 migdia.
SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia (Missa comunitària).
SANT GUIM DE LA PLANA: 2/4 de 2 migdia.
SANT RAMON: 12 migdia.
VERGÓS DE CERVERA: 2/4 d’onze matí.
VILAGRASSETA: 11 matí.
SANT ANTOLÍ. Vida Creixent. Aquest dilluns, 19 de novembre, hi haurà la
reunió de vida creixent a 2/4 de 5 de la tarda.
CONVERSES AMB UBALDO (2)

Ubaldo tampoc entenia que, sabent que Jesús ens estimava tant, com és
possible que no accedeixi a fer-se present entre els assistents a la missa fins
que no sigui invocat ritualment per un capellà?.
Així que a ell no li cabia al cap, com és que l'Església hagués establert que
els capellans tenen aquest poder i que, a més, són els únics que el tenen; i,
llavors, vam pensar tots dos que la cosa havia de tenir el seu origen en allò
de "el que lliguis a la terra, serà lligat al cel; i el que deslliguis a la terra,
serà deslligat al cel "(Mateu 16,19) i al fet que l'Església havia fet un ús
immoderat d'això.
Ubaldo va dir llavors que, segurament, Jesús s'havia enganxat els dits amb
aquella promesa, ja que li porta molt males conseqüències, excepte, va dir,
que aital promesa hagués estat mal entesa, que tot era possible i ha afegit
irònicament: bé, totalment no, que sembla que l'Església no pot equivocarse (una altra promesa, sembla). Així que alguna cosa important se'ns
escapava també ara. Encara que amb diferent sentit.
Ubaldo també em va fer la següent reflexió sobre la missa: ell pensa que les
nostres misses s'assemblen poc amb la de l'Últim Sopar, ja que en les misses
d’ara hi ha ritu, cerimònia preestablerta, litúrgia, ordre, serietat, recolliment,
respecte i veneració cap a un personatge molt important, Jesucrist Rei de
l'Univers i, però, aquell sopar va haver de ser un esdeveniment franc en què
va primar l'espontaneïtat, les abraçades càlides entre els amics, la companyonia i l'atenta escolta al mestre-amic Jesús de Natzaret ¿i diuen, deia
Ubaldo, que les misses reprodueixen el Sopar del Senyor? Quina forma de
reproduir, copiar, imitar, calcar, repetir, duplicar és aquesta?. Amb quin
criteri ho podem descobrir?
Així estem, Ubaldo i segurament molts de nosaltres, amics nostres, plens de

dubtes, incerteses i inseguretats. Així que, animats per les vostres bones
disposicions, us demanem -ens demanem- que ens animem a donar-nos
respostes apropiades als dubtes d'Ubaldo i que, encara que potser no sigui
demanar massa, que ho intentem de fer-ho, amb llenguatge espardenyal
(com diu Mn. Joan Lladó), deixant de banda doctes explicacions, que són
difícils d'entendre per a nosaltres. Espero que això últim no ens sigui molt
laboriós; recordem allò de: "T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra,
perquè has amagat als savis i entesos, i les has revelat als petits", Lluc 10, 21.
Amb tot l’afecte, Joan.
(Eclesàlia)

Ha mort Mn. Josep Fíguls i Bonvehí
Mn. Josep Fíguls Bonvehí va néixer a Gironella el
dia 5 de febrer de 1926.
Va estudiar al seminari de Solsona i fou ordenat
sacerdot el 15 de juliol de 1951.
Va servir pastoralment les parròquies de Verdú,
Besora i Ferran.
El 8 de febrer de 1957 va marxar de missioner al
Brasil, junt amb Mn. Josep Sala i Cortada i Mn.
Ramon Barrera i Serra, sacerdots del nostre bisbat
de Solsona.
Va anar a la diòcesis de Jaboticabal, que té una extensió de 12.000 km2.
Va treballar a les parròquies de Sao José (Colina) de 1957 a 1964, Sao
Gabriel (Jaborandi), Sao Judas Tadeu, Santo Inácio de Loyola, Sao Pedro
Claver (Bebedouro) e Sao Pedro Apóstolo (Guariroba).
El 28 de juliol de 2011 va participar en la col·locació de la primera pedra
d’una futura església amb la comunitat que porta el seu nom, dins les
celebracions patronals de San Pedro Poveda a Taquaritinga. Actualment
tenia cura de la parròquia de Sao Joao Batista.
Aquest 13 de novembre morí al Brasil Mn. Josep Fígols i Bonvehí, als 92
anys d’edat.
Pregue per ell a les misses, i que des del cel pugui gaudir del descans etern,
en companyia del Pare.
El dia 23 de novembre (divendres) a les 8 del vespre tindrà lloc la missa
funeral a l’església parroquial de Gironella, presidida pel Sr. Bisbe.
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