
 

 

 

 

  

CARTA DEL RECTOR. 
Confraria de campaners 

Benvolguts feligresos, 

Segurament ja sabeu que s‟està constituint la 
confraria de campaners de la nostra parròquia. Són 
set joves, nois i noies que, amb molt d‟entusiasme, 
estan recuperant els tocs de campanes del 
campanar. I us preguntareu: “Però ara no estan 
electrificades les campanes? Per què han de tocar-
les a mà?”. I és que ambdós maneres de tocar són 
compatibles i els experts les distingeixen de seguida. 
Deia un campanòleg que a Europa les campanes 
canten, però que a Catalunya, parlen. Quantes 
coses ens diuen! Això vol dir que a més dels tocs 
programats, durant l‟any, en jornades assenyalades, 
podrem escoltar alguns repics manuals amb les 
quatre campanes litúrgiques del nostre campanar. 

Els fins de l‟associació confraria de campaners i 
carrillonistes de Catalunya són promoure, fomentar, 
divulgar, donar a conèixer, defensar i recuperar les 
antigues i arrelades tradicions culturals i religioses 
de les campanes, dels campaner, dels campanars... 
i alhora fomentar l‟amistat entre els confrares, 
aprofitant el seu interès per les activitats de la 
Confraria. 

De moment els nostres joves confrares i 
confraresses ja han visitat els campanars del Sant 
Crist de Canyet, de Sant Josep, de Santa Maria del 
Pi, de la Catedral de Barcelona... i també el petit 
museu de la campana de Sant Jeroni de la Murtra. 
Han après a asseure les campanes que vol dir 
ventar-les fins a invertir-les per tal que reposin i quan 
tornin a caure ho puguin fer amb intensitat i 
solemnitat. (Ep! Això ara només es pot fer amb la 
petita). I estan parlant amb persones grans que els 
han explicat com es tocava abans a Badalona. Si 
algú de vosaltres té records d‟aquest món, que ens 
ho digui, si us plau. 

Els seu logotip és l‟escut dels Sant Climent, senyors 
de la Torre Vella, que té precisament una campana 
com a emblema: és la Tomasa, durant segles la més 
gran i solemne de la Catedral de Barcelona: van 
estar contents de veure-la i tocar-la amb la mà, 
sense fer soroll. La iniciativa de la Confraria ha sortit 
publicada a diversos mitjans. Endavant! 

Ben vostre, 

Jaume Aymar i Ragolta 

 

PARRÒQUIA DE 
SANTA MARIA DE 
BADALONA 
FULL PARROQUIAL 47/18 
25 de novembre de 2018 
DIUMENGE XXXIV DE DURANT L’ANY 
Any litúrgic dominical Cicle B – 
Any Ferial II  
Litúrgia de les hores: Setmana II 

HORARI DE MISSES 
Els dies feiners:  
Matí a les 8:30 i tarda a les 8:00. 
Els diumenges i festius: 
A les 9:00 del matí; 11:30 del migdia i a 
les 8:00 de la tarda.  
La missa de 9 dels diumenges s‟emet 
per COPE-Barcelona (102.00 FM) 
A la missa de les 11:30, el segon 
diumenge de cada mes hi ha missa de 
catequesi i el quart diumenge missa 
familiar.  
La missa de la tarda del diumenge es 
celebra en català i en castellà. 

HORARIS D’ ACOLLIDA 
CÀRITAS PARROQUIAL 
dimarts de 5 a 7 de la tarda. 
DESPATX PARROQUIAL 
dilluns i divendres no festius de 6 a 8 de 
la tarda. 

CONTACTE 
Adreça: carrer de Dalt, 47 
Telèfon:  93 384 58 04 
Correu: santamaria301@arqbcn.org 
Facebook: Parròquia de Santa Maria 

de Badalona. 



LA PARAULA DEL DIUMENGE 
 

COMENTARI DE L’EVANGELI 
a càrrec de Joan Minguella. 

Jn 18, 33b-37 
 

Teniu raó: jo sóc rei 
 

En el decurs de la seva vida, Jesús sempre havia defugit la pretensió del poble de fer-lo rei (rei 
seguint els criteris del món, que els alliberés de Roma) i, precisament ara, abandonat, anorreat i 
condemnat, es reconeix rei. 

Davant Pilat, encarregat de defensar el poder polític de Roma, Jesús no refusa el títol de rei, 
però en precisa el sentit: no ho és com els reis que havia tingut Israel, “la meva reialesa no és 
d‟aquest món”. Quan Joan utilitza la paraula “món”, és una manera de referir-se a tot el que 
contradiu el projecta de Déu; no és pas una referència a que el reialme de Jesús pertany a una 
dimensió espiritual, i fora de la realitat en que vivim. Si fos així, seria deixar de reconèixer el 
compromís de Jesús, especialment amb els pobres, durant la seva vida pública. De ser sols de 
caràcter espiritual, no hagués preocupat a les autoritats jueves i, segur, no hagués acabat a la 
creu. Aquest rei, que és Jesús, no té cap altre ambició que el servei als demés, donant testimoni 
de la Veritat que, en sentit bíblic, és Déu mateix, de qui Jesús n‟és la Paraula. 

“Tu ho dius: jo sóc rei”, sembla com si Jesús deixés a Pilat la responsabilitat d‟aquesta 
afirmació. Seria una manera de subratllar la diferència de contingut que Pilat i Jesús donen a la 
idea de rei.  

 

    

 

 

  

 

EL SALM RESPONSORIAL 
Salm 92, 1ab. 1c-2. 5 (R. : 1a)  

Comentari  extret  de Mn. Antonio Garcia Polo autor de “Preguem amb els salms”, traduït al català 
per Mn. Pere Fradera i Marcet 

 
El Salm és un himne a la reialesa del Senyor fonamentada en l‟acte de la creació i consolidació 
del món. El darrer verset al·ludeix a que l‟obra creadora de Déu és inseparable de les seves 
manifestacions salvífiques en la història del poble d‟Israel. 
 
L‟Església ens proporciona aquest salm en la festa de “Crist Rei”. L‟Evangeli (Jn, 18,33-37) 
relata com Jesús va ser interrogat per Pilat: “Tu ets el rei dels jueus?... Ell contestà: El meu 
Regne no és d‟aquest món... Pilat insistí: Per tant, tu ets rei? Jesús respongué: Tu mateix ho 
dius: sóc rei.” Molts textos de l‟Antic Testament van anunciar el Messies com un “Rei”, 
especialment el llibre de Daniel que també es llegeix a la missa de la festivitat de Crist Rei. 
 
El salm ens suggereix que la creació ens mostra i ens amaga alhora el Creador i ens invita a 
l‟oració davant la bellesa de la naturalesa creada pensant en aquell que n‟és l‟autor. 
. 

 



 
 

 

Entrevista de la periodista Gemma Tramullas a Mn. Richard 

Twagirimana, publicada a El Periódico el passat dia 13 de novembre 

La historia del sacerdote de Burundi que atiende una parroquia de Badalona. 
¿Qué hace un sacerdote de un país africano azotado por la pobreza y la violencia en Badalona? La 
falta de vocaciones ha llevado a religiosos como Richard Twagirimana (Burundi, 1972) a atender 
parroquias catalanas. Acostumbrado a escuchar a los demás durante horas, el sonriente vicario de la 
iglesia de Santa Maria de Badalona accede esta vez a hablar de sí mismo. 
¿Cómo debo llamarle? ¿Richard, 'mossèn', vicario? 
Vicario no, ¡por favor! La gente me llama Richard y ya está (ríe). 
¿Podría describir el paisaje de su infancia? 
Vivía en Burundi con mis padres y diez hermanos. Teníamos una casa pequeña, de madera y adobe, 
y cultivábamos la tierra. Allí crece maíz, trigo, boniatos, plátanos, judías… Además, cada familia 
tiene una plantación de café y té. Mi madre nos enseñaba a compartir lo poco que teníamos. A veces 
compartíamos una mazorca de maíz entre los diez. 
¿Cómo se comparte una mazorca entre diez? 
Los granos de la mazorca forman unas líneas y cada hermano elegíamos una línea por turnos, sin 
quejas. 
Pese a todo pudo estudiar. 
Mi padre nos premiaba por estudiar. Cuando era el primero de la clase me daba un dinero con el que 
me alcanzaba para comprar unos pantalones cortos. 
La guerra interrumpió sus estudios. 
Estaba en bachillerato cuando estalló la guerra, en 1993. Huí de noche a Tanzania, caminando, 
porque te obligaban a matar a tus compañeros o incluso a tu propia madre si no era de una etnia 
determinada. En la escuela de mi hermano encerraron a los alumnos en una gasolinera y los 
quemaron vivos. Él se salvó saltando por una ventana. 
Al cabo de un año volvió a Burundi, estudió Filosofía y Teología y se ordenó sacerdote. 
Mi padre era catequista y yo quería ser sacerdote desde los 6 años. En Burundi un sacerdote hace de 
todo, sobre todo de psicólogo. Estás en el despacho de seis de la mañana a seis de la tarde y tienes 
mil personas esperando para hablar contigo. El mero hecho de hablar ya les ayuda y si hay un 
problema familiar intentamos resolverlo. Allí la gente escucha más al „mossèn‟. 
En 2010 llegó a Badalona a través de un convenio entre obispados. ¿La gente se sorprendió al 
verle? 
La gente se acostumbra rápido a un sacerdote. Al principio me daban la bienvenida y me preguntaban 
de dónde venía y qué quería hacer aquí. Pero yo no hablaba ni castellano ni catalán y solo se me 
ocurría sonreír. Sin la palabra te sientes completamente aislado y llamaba a mi casa cada día para 
hablar con alguien. 
¿Se ha curado la nostalgia? 
Cuando aprendí la lengua y pude comunicarme, me fui adaptando poco a poco. Pero vuelvo a casa 
por lo menos una vez al año para estar con mis padres y mis hermanos: lo necesito.  
¿Qué aporta que lo distinga de un sacerdote local? 
No lo sé. Yo doy lo que tengo por mi experiencia y según tenga la inspiración. Escucho, leo y estudio 
para poder orientar a las personas. Cada uno tenemos nuestros propios dones. 
¿Cuál es el suyo? 
Nadie me lo ha dicho y por lo tanto no lo puedo saber (ríe). Pero los jóvenes dicen que se sienten a 
gusto hablando conmigo. 
¿Le han sorprendido las desigualdades que ha visto aquí? 
A Burundi nos llega ropa de Cáritas y pensamos que es porque aquí tenéis de sobra, que no os falta 
de nada. Hay cosas muy buenas, como la sanidad, pero jamás hubiera imaginado que aquí vería 
gente viniendo a buscar la misma ropa de Cáritas. ¿Cómo es posible este nivel de consumismo 
cuando hay gente que no tiene nada? ¡Han entrado a robar más de diez veces en la parroquia! 
¿Qué dice su familia cuando les cuenta estas cosas? 
No lo puedo contar. No me creerían. 
 

 



 

ACTIVITAT DE LA 

PARRÒQUIA 
 
ANIVERSARI 
El proper divendres dia 30, festa de Sant Andreu, 
apòstol, celebrarem l‟aniversari de la Consagració 
de l‟església romànica, predecessora del temple 
actual, l‟any 1112. Ho farem amb una missa 
solemne a les vuit del vespre. Tothom hi és 
convidat. 
 

REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL 
Recordem a tots els membres que la reunió es 
durà a terme el diumenge 2 de Desembre a les 
deu del matí al Cau gran. 
 

SOSTENIMENT ECONÒMIC DE LA 
PARRÒQUIA 
Per mantenir l‟activitat pastoral, litúrgica i de 
solidaritat la Parròquia necessita el suport de tots 
els qui formem la comunitat. Podeu fer una 
subscripció a la parròquia (només cal que passeu 
pel despatx) o bé podeu fer la vostra aportació als 
següents comptes de Caixa Bank: 
Parròquia: 2100-0005-93-0200699186 
Càritas:      2100-0005-90-0111012952 

 
CARITAS 
Cal que la Comunitat Parroquial no ens oblidem 
que hi ha persones que s‟adrecen a nosaltres per 
tal que les ajudem a cobrir les seves necessitats 
bàsiques.  
Recordem que els sobres de Càritas són donatius 
per a l‟activitat caritativa de la parròquia i no 
formen part de la col·lecta. Us agrairem que els 
entregueu a la sagristia abans o després de la 
missa. 
 

 
 
 
 

 

INTENCIONS DE MISSES 
 
Dimarts 27: Esposos Modest Vidal i 
Ana Miralles 
Divendres 30: Dominga Santanach 
Baliarda 
 
Desembre 
Diumenge 2: Esposos Jaume Camps i 
Pepita Romuald 
 

BATEJOS 
 
Els batejos es celebren cada 2n i 4t 
diumenge de mes a 2/4 d‟11 del matí.  
Cal parlar amb la persona encarregada 
del despatx parroquial per concretar el 
dia. Les dates s‟ompliran per ordre de 
demanda. 
 

CASAMENTS 
 
Les parelles que es vulguin casar a la 
Parròquia han de concretar dia i hora 
de la cerimònia amb la persona 
responsable del despatx parroquial. 
També caldrà que facin la preparació 
alguns dies abans. 
 

COL·LECTA I DONATIUS 
 
Col·lectes:                            472,16 € 

 

HOMILIES DE MN. JAUME 
 
Hi ha moltes persones que ens 
demanen si és possible de disposar 
de les homilies de Mn. Jaume 
Aymar. Totes aquelles persones que 
vulguin poden trobar-les i rellegir-les 
en un bloc a Internet.  
http://jaumeaymar.blogspot.com.es 

http://jaumeaymar.blogspot.com.es/

