
Tant a Roma com a Egipte i Orient, les festes 
cristianes del 25 de desembre i les del 6 de ge-
ner tenen a veure amb la llum. Aquests dies en 
les nostres latituds la llum comença a vèncer la 
foscor, cada dia hi ha una mica més de claror. 
Igualment com passa amb el dia, passa tam-
bé amb la litúrgia, doncs en cada celebració del 
temps d’Advent i Nadal la llum va guanyant ter-
reny fins l’esclat final que és l’epifania. Una llum 
que no només il·lumina al poble d’Israel sinó a 
tots els pobles del món representats pels tres 
mags.
Fixem-nos en el progrés de la llum que hem vis-
cut en aquests dies en la litúrgia. L’anunci a Ma-
ria, l’anunci a Josep, els pastors, els mags; és 
un in crescendo de llum per les nostres vides, 
com els ciris de la corona d’Advent.

L’evangeli que llegim aquest any és el de Mateu, 
una narració plena de tendresa i d’ingenuïtat la 
qual ens vol fer entendre realitats molt fondes. 
D’alguna manera hi veiem expressada la nos-
tra història personal. Déu hi fa brillar una estrella 
que ens atreu cap a Ell.

Però no tothom segueixen aquesta crida, so-
lament aquelles persones que, com els Mags, 
tenen una actitud de recerca. Que volen millorar 
perquè se n’adonen de la seva mediocritat. Com 
diu un autor es perden més vides pel pendent 
de la mediocritat que pel pendent del pecat. La 
mediocritat és foscor, infelicitat; un camí que ens 
aparta dels altres i de Déu.

No oblidem, tal com ens adverteix l’evangeli, que 

no sempre brillarà la llum; hi haurà moments de 
foscor en els que tindrem la temptació d’aban-
donar, de deixar-ho tot, l’estrella s’amagarà i lla-
vors com els Mags haurem de seguir buscant 
sense defallir. Recordem les paraules de Jesús: 
“Qui busca troba”.

Avui dia de Reis és especialment la festa dels 
infants i el millor regal que els hi podem fer és 
donar-los una sincera i generosa estimació. Si-
guem nosaltres també com estrelles d’orient.
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EPIFANIA, LA FESTA DE LA LLUM
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CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE II DESPRÉS DE NADAL. EPIFA-
NIA 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.
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 di-
mecres 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 ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

DIA DE REIS. Les misses seguiran el mateix ho-
rari dels diumenges.

ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA. Reunió 
dimecres dia 8 de gener, a 1/4 de 7 de la tarda, 
a la sala Sant Jordi.

MEDICAMENTS PER VENEÇUELA. Continua 
la recollida de medicaments per Veneçuela. Es 
poden deixar a les caixes de l’església o por-
tar-los al despatx. També és pot ajudar pagant 
el transport. Preu per quilo de medicaments 
3.50€. Gràcies.

Vingueren d’Orient uns mags, i en arribar a Jerusalem preguntaren,
¿on és el rei del jueus que acaba de néixer?.

Hem vist com s’aixecava una estrella i venim a presentar-li homenatge.

Mt. 2, 1-12


