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AVUI PARLEM DE...

NO TOTES LES ESTRELLES PORTEN A BETLEM
Mn. Joan Nadal
L’epifania del Senyor és l’ultima festa del temps
de Nadal, coneguda per grans i petits com a
festa de Reis. Però l’Epifania té un contingut religiós molt important. Com sabeu la paraula epifania significa manifestació i és la manifestació
d’aquell Infant al món. Els tres reis simbolitzen
tots els pobles d’arreu de la terra. Aquell fet va
ser una profecia i avui Jesús és conegut als cinc
continents.
Segons llegim en l’evangeli de Mateu 2,1-12,
quan els mags van trobar l’infant Jesús, la seva
alegria «Va ser immensa”. I és comprèn. Trobar
Jesús significa omplir de llum i esperança tota la
vida. Aquest episodi simbolitza també la vida humana, la de cadascú. A nosaltres no ens agrada
la foscor, ni la solitud, ni la tristesa. Tots desitjaríem viure en la llum, la joia i la felicitat. Això no és
fàcil, doncs ens podem equivocar d’estrella. No
totes porten a Betlem. Ens costa descobrir l’autèntica o seguir-la. Fixem-nos que ni Herodes,
ni els savis, ni la gent de Jerusalem varen ser
capaços de veure-la. Perquè la llum de Déu no
es veu amb els ulls físics, sinó amb els del cor. I
quin cor pot veure-la? Un cor net. Recordeu la
Benaurança “Feliços els nets de cor: són ells els
qui veuran Déu” (Mateu 5,8). El qui té el cor net el
veurà en els diferents esdeveniments de la vida:
en la família, en el treball, entre els amics, a la
parròquia...; una estrella (la de Jesús) que l’ il·luminarà, orientarà en el que hem de fer i com ho
hem de fer. Ara bé, per trobar-la i seguir-la ens
cal perseverança com la que van tenir els mags.
Crec que és la virtut més important de totes.
Els mags, la busquen, però l’estrella apareix i
desapareix, Herodes es vol aprofitar d’ells... No-

saltres també tenim dificultats en seguir-la, per
comoditat, incoherències, foscors de tot tipus.
En una xerrada d’un pare jesuïta sobre la perseverança va explicar la següent anècdota: a
un monjo, amb fama de sant, li van fer aquesta
pregunta: ¿Què hi feu en el monestir?. I ell va
respondre: “Caure i aixecar-me” ¿I què més?
van seguir preguntant-li. “Tornar a caure i tornar
a aixecar-me”. Si, caure és inevitable i fins i tot
didàctic, però cal tornar-se aixecar en cada moment de la vida; jo és el que demano per a mi
als Mags d’Orient i és el que demano també per
vosaltres. Que malgrat les nostres incoherències, la fredor i la indiferència que hi ha a la nostra
societat siguem perseverants en el seguiment
de Jesús. Però en la meva carta als reis no solament demano, sinó que agreixo un regal molt
gran, que ens van fer l’any passat i que ha durat
fins ara: els 150 Anys. Ha estat un do de Déu tot
el que hem fet i viscut. Ens ha donat ànims i ens
ha ajudat a que la ciutat potser ens conegui un
xic més. Melcior, Gaspar i Baltasar. GRÀCIES!

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

TEMPS DE NADAL. EPIFANIA DEL SENYOR.
Missa de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre.
Diumenge, missa a les 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 9 del vespre.

ECONOMIA. Dilluns 7 de gener, a les 7 de la
tarda, reunió de la comissió.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a
2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella de la
Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de 4 a
6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als
malalts i impedits que ho demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

CONSELL PARROQUIAL. Dimarts 8 de gener,
a 2/4 de 9 del vespre, reunió del Consell Parroquial. Queden convocats els representants de
totes les comissions.
ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA. Dimecres 9 de gener, a 1/4 de 7 de la tarda reunió a
la Sala Sant Jordi.
UNIÓ DE MARES. Dijous dia 9, a 2/4 de 6 de
la tarda i a l’Auditori Mn. Joan Nonell, cinefòrum
a càrrec d’Albert Beorlegui sobre el film “Doce
hombre sin Piedad”, obra dramàtica de l’autor
estatunidenc Reginald Rose.
L’ÚLTIM TABÚ: LA MORT. Conferència a càrrec dels Drs. Màrius, Mn. Xavier i Germà Morlans
el dimarts 15 de gener a 2/4 de 8 del vespre i a
l’auditori Mn. Joan Nonell. Màrius Morlans expert en bioètica, Germà Morlans responsable de
cures pal·liatives a l’Hospital General de Granollers i Mn. Xavier Morlans professor de la Facultat
de Teologia de Catalunya, ens parlaran sobre la
mort digna.

Mt. 2, 1-12

Llavors s’adonaren que l’estrella
que havien vist aixecar-se
anava davant d’ells ﬁns que s’aturà sobre el lloc on hi havia el nen.
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