FULL PARROQUIAL : 24 de novembre de 2019
FESTA DE JESUCRIST REI
Avui, 24 de novembre, és l’ últim diumenge de l’Any Litúrgic, el qual té un nom propi: festa de
Crist Rei. Aquest títol de Jesucrist vol significa tot el que ha estat, és i serà Jesús per nosaltres.
A la carta que dirigeix Sant pau als cristians de coloses, en el primer capítol diu això.
Déu Pare ens alliberà del poder de les tenebres
I ens traspassà al Regne del seu Fill estimat, en qui tenim el rescat
i el perdó dels nostres pecats.
Ell (Jesucrist) és imatge del Déu invisible,
engendrat abans de la Creació,
ja que Déu ha creat totes 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 primacia 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 tot l’ univers,
posant la Pau en tot el hi ha
tant al Cel com a la Terra
per la sang de la Creu de Jesucrist.
(Col.1,12-20)
Aquest text de Sant Pau ens pot ajudar a entendre el sentit de la reialesa de Jesucrist, la qual, encara
que el títol és terrenal (rei), té un sentit i una finalitat plenament espirituals i celestials. Jesús és
l’”encarnació” de Déu Pare amb el projecte de la Salvació de la humanitat, de totes les realitats que
hi ha a la terra i al Cel.
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