
Cada vegada tenim menys tendència a mirar 
cap a munt, cap al cel. No parem atenció a les 
estrelles, especialment els que vivim a les ciu-
tats. I els que ho intentem se’ns fa difícil per tot 
el tema de la contaminació lumínica. Aquesta 
manca de llum que ve de dalt vol ser com una 
metàfora del moment que estem vivint. Foscor 
dins nostre, desànim. Estem envaïts per moltes 
notícies negatives: l´atur, la precarietat de mol-
tes famílies, la crisi energètica, el canvi climàtic... 
i tot això agreujat per la pandèmia. Però hi ha 
molts homes i dones que reaccionen amb es-
perança. Dintre seu ressona una veu que els fa 
anar endavant; malgrat tots els fracassos i frus-
tracions es tornen a recomposar, tornen a es-
perar una vida millor, es posen en marxa cap 
alguna direcció que ben bé no coneixen. Hi ha 
en l’ésser humà alguna cosa que el crida una i 

altra vegada a la vida i a l’esperança. Hi ha sem-
pre una estrella que torna a brillar.

Pel creient aquesta estrella sempre ens porta al 
Crist. Sabem que Ell no és un fals messies; com 
diria Sant Pau “Sé de qui m’he fi at”.

Avui cal recordar amb molta força les paraules 
del profeta Isaïes: “El poble que vivia a la fos-
ca ha vist una gran llum”. Perquè aquesta llum 
és per tota la humanitat. No la busqueu fora de 
vosaltres mateixos; està dins. No la defugiu.

Demanem als Reis d’Orient que ens donin 
aquesta força i aquesta constància per trobar 
l’estrella que ens marqui el camí a seguir.

Bona festa de l’Epifania! 
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AVUI PARLEM DE...

SEMPRE HI HA UNA ESTRELLA QUE TORNA A BRILLAR
Mn. Joan Nadal



ECONOMIA. La comissió es reunirà dimarts dia 
4, a les 7 de la tarda.

GRUP DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns 
dia 10 de gener, a les 7 de la tarda, es reunirà el 
grup Sant Mateu i a les 8 del vespre el grup Sant 
Marc. Dimarts dia 11, a 2/4 de 8 del vespre el 
grup Sant Joan.

JACINT VERDAGUER, UNA VIDA DE NO-
VEL·LA? Dijous 20 de gener, a 2/4 de 8 del 
vespre, a l’auditori Mn. Joan Nonell, l’escriptor 
i periodista Àlvar Valls, autor de la novel·la En-
tre l’Infern i la Glòria, una monumental biografi a 
novel·lada de Jacint Verdaguer, guanyadora del 
Premi Crexel, farà una xerrada-col·loqui sobre 
aquesta obra i la fi gura de Mn. Cinto. Organitza 
la comissió de Fe i Cultura.
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CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE II DESPRÉS DE NADAL. Missa de 
vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, 
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 
del migdia i 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

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.

El qui és la Paraula es va fer home
i plantà entre nosaltres el seu tabernacle.
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