
El relat dels Mags d’Orient l’hem sentit moltes 
vegades i potser per això no li donem la impor-
tància que té, però és una narració plena de 
tendresa i ingenuïtat amb la que l’evangelista 
ens vol fer entendre realitats més profundes. 
Nosaltres possiblement no haguem vist sortir 
cap estrella perquè ens falta mirar més cap a 
munt; ens quedem immersos en la foscor de la 
nit i aquesta obscuritat provoca frustració, de-
sànim, infelicitat. Intentem, en aquest any que 
encetem, buscar la llum i ser persones amb ac-
titud de recerca, persones que volen viure amb 
més plenitud, amb més esperança, amb més 

esperit de servei. No ens conformem a ser com 
som, intentem estar més a prop del Senyor; a 
ser-li més fi dels. I no oblidem que encara que 
desitgem la llum, que mirem amunt i la busquem 
sempre hi haurà moments de foscor; ens ho ad-
verteix l’evangeli. Quan això passi no abando-
nem, fem com els Mags, seguir buscant sense 
desanimar-nos. La fi delitat és qüestió de perse-
verança. Qui manté una actitud d’esforç acaba 
guanyat. Qui busca, troba; això ens ha promès 
Jesús. I quan trobem sentirem la immensa ale-
gria de ser fi lls i fi lles de Déu; una gran alegria 
que ja ningú ens podrà prendre.
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AVUI PARLEM DE...

HEM VIST SORTIR UNA ESTRELLA
Mn. Joan Nadal

El poble que caminava en la fosca ha vist una gran llum;
una llum ha resplendit per els qui vivien al país tenebrós. (Is 9,1).
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Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut.
Mt 3,13-17

CULTES

DIUMENGE BAPTISME DEL SENYOR. 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.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregà-
ria familiar amb els més petits.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 9 de 
gener, a les 7 de la tarda, trobada del grup Sant 
Mateu. Dimarts dia 10, a 2/4 de 8 del vespre, 
trobada del grup Sant Joan.

ECONOMIA. Dimarts dia 10, a les 7 de la tarda, 
reunió d’aquesta comissió.

PARAULA I VIDA. Ja està a la venda al despatx 
parroquial Paraula i Vida, amb tots els evangelis 
de l’any 2023.

CALENDARI 2023. Encara queden alguns ca-
lendaris amb fotografi es històriques de la parrò-
quia. Preu 10€.


