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Els nens són fills dels seus pares i del seu temps. Els
temps actuals ens posen a prova a tots, i molt més
als més vulnerables, com són els infants. Diuen
també que els nens i nenes són capaços de suportar
grans càrregues emocionals sempre que tinguin a
prop una mà càlida, una veu, un perquè.

Una d’aquestes veus que els nostres infants poden
sentir, si els ho facilitem, és el d’un home tendre i
profund com el Papa Francesc, que dirigint-se als
petits, els diu: “La pau no és un producte industrial;
la pau és un producte artesanal. Es construeix cada
dia amb el nostre treball, amb la nostra vida, amb el
nostre amor, amb la nostra proximitat, amb el nostre
estimar-nos mútuament. Entesos? La pau es
construeix cada dia!” I afegeix: “Cada acció, cada
gest vostre cap al proïsme pot construir la pau.
L’autèntic constructor de pau és el que fa el primer
pas cap a l’altre. I això no és debilitat, sinó força, la
força de la pau... artesana!”.

El Papa ho diu als nens i estic segur que, murri com
és, vol que ho aprenguin també els adults, sobretot
els adults que en comptes de construir la pau estan

fent la guerra, o els qui fan servir un
llenguatge que fereix, o els qui
maltracten, o els qui malmeten la
natura, o els qui fabriquen armes que
maten...

El primer de gener és la Jornada per la Pau, tan difí-
cil d’aconseguir en el món perquè la busquem
malament. Com deia Mn. Ballarín: “No trobem la pau
perquè la cerquem a fora i la podríem tenir dins. El
cristianisme vol començar sempre per la pau de dins,
la de cadascú, la d’aquell bri de Déu en cada
persona”.

Tant de bo que els Reis portessin més temps als pa-
res per poder estar amb els fills, per ensenyar-los a
viure, a saber escollir, a pensar, a pregar, i en defi-
nitiva, a ser “artesans de la pau”. Aquests infants
seran els qui dirigiran el món d’aquí a quatre dies...

El regal més preuat d’avui a les famílies: temps. I per
comprar temps, s’ha de ser, com és natural, més
savis que rics.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

LA PAU, UN PRODUCTE ARTESANAL
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Pensament de la setmana

“El cor de l’home és un mar.
Tot l’univers no l’ompliria”.

Mn. Cinto Verdaguer

La Paraula del diumenge
DIUMENGE II DESPRÉS DE NADAL

“El Senyor de l’univers em digué:
“Acampa entre els fills de Jacob”.

(Del llibre de Jesús, fill de Sira)

“El qui és la Paraula es va fer
home i plantà entre nosaltres el

seu tabernacle”.
(De l’evangeli de sant Joan)

Testimoni de la setmana

RECERCA D’EPIFANIA
El vostre cor es va posar a caminar
vers Déu, igual que els vostres pas-
sos es dirigien a Betlem. Buscàveu,
i Déu guià la vostra recerca des del
moment en què la vàreu començar.
Buscàveu la salvació, la buscàveu
al firmament del cel, però també als
vostres cors; en el silenci i en les
preguntes que els homes us feien. Quan, arribats al
costat de l’Infant, us agenollàreu davant seu, li
oferíreu l’or del vostre amor, l’encens de la vostra
veneració, la mirra dels vostres patiments, davant la
Faç del Déu invisible.
I tu, arrisca’t tu també, i viatja cap a Déu! Anem,
posem-nos en camí! Oblida el passat, és mort! Mira
endavant! Sempre podem trobar Déu; cada dia n’és
una possibilitat. Déu és l’eterna joventut i no hi ha
lloc pel fatalisme al seu Regne!”



RECOLLIDA DE ROBA
Com cada primer diumenge durant el curs, els jo-
ves de la catequesi ens proposen una acció
solidària. Avui es recullen peces de roba bona pel
rober de Càritas a les esglésies on hi ha missa.

FESTA DE L’EPIFANIA
Aquest dijous, festa dels Reis o de l’Epifania del
Senyor, les misses seran com els diumenges. A la
vigília, com a missa anticipada hi haurà només la
de les 6 de la tarda a l’església de Sant Pere. I al
matí hi haurà la missa habitual dels dimecres a les
10 h

XVII MOSTRA DE PESSEBRES I DIORAMES
Fins al 9 de gener es pot visitar la Mostra de
Pessebres i Diorames organitzada per La Cate, a
la capella de Sant Sebastià, del c/ La Jonquera, 5;
amb el gran pessebre mecànic al local parroquial
del costat. Els horaris de visita són: Cada dia, de
6 a 8 del vespre. Dissabtes, diumenges i festius:
d’11 a 13 h, i de 18 a 20 h. La vigília de Reis
només d’11 a 13 h.

CAPELLETES DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Les persones que es passen les capelletes de la
Sagrada Família pels domicilis fan uns donatius i
almoines amb una finalitat social. Aquest any

s’han recollit en el conjunt de parròquies de la
ciutat 1.000 € que s’han lliurat a les Germanes de
la Caritat de Santa Anna que tenen el centre
sociosanitari al costat de La Salut de Terrades,
amb persones internes i amb patologies greus.
Moltes gràcies en nom d’elles a tothom qui
col·labora.

LLIBRETS DE LA MISSA DE CADA DIA
Les persones que vulguin afegir-se a la
subscripció per tenir cada mes el llibret de “La
missa de cada dia”, ho poden sol·licitar a la
parròquia. El preu per tot l’any són 30 €, i conté
les pregàries, lectures, reflexions i sants de cada
dia de la setmana. Es pot demanar en català o en
castellà.

LES FESTES DE L’ANY
El dia de l’Epifania es fa l’anunci de la Pasqua i de
les altres festes principals de l’any litúrgic.

La Quaresma començarà el dia 2 de març,
Dimecres de Cendra. Del 15 al 17 d’abril
celebrarem el Tridu Pasqual de la mort i
resurrecció del Senyor. El dia 17 d’abril serà la
Pasqua, la festa més gran de l’any. I al cap de
cinquanta dies, el 5 de juny, la Pentecosta, amb
la Vetlla conjunta a la vigília.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

UNS SAVIS D’ORIENT BUSQUEN
La notícia del naixement de Jesús va
arribar molt lluny de Palestina. Una
estrella lluminosa va anunciar a uns savis
d’Orient el naixement d’un rei. Ells es
posen en camí, seguint l’orientació de
l’estrella, i arriben a Jerusalem. El rei

Herodes i la seva cort no tenien notícia de cap naixement
reial, i el rei demana informació als sacerdots i mestres
de la llei. Quan aquests responen que el Messies havia
de néixer a Betlem, segons el profeta Miquees, Herodes
s’inquietà molt i encaminà els savis d’Orient a Betlem,
amb l’encàrrec que després l’informessin, fent veure que
ell també volia anar a adorar-lo. Quan els savis van trobar
el Nen Jesús, amb els seus pares, el van adorar i li van
oferir els presents d’or (com a rei), encens (com a Déu) i
mirra (com a home). I, advertits en un somni que no
anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren per un altre
camí.

A l’Evangeli, aquests savis vinguts de lluny per adorar el
Messies representen tots els pobles no jueus que
creuran en Jesús com a Salvador del món.

VER A DIOS EN LA CRIATURA

“Ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho
mortal y ver en humano portal la celestial
hermosura. ¡Gran merced y gran ventura a quien
verlo mereció! ¡Quién lo viera y fuera yo!

Ver llorar a la alegría, ver tan pobre a la riqueza,
ver tan baja la grandeza y ver que Dios lo quería.
¡Gran merced fue en aquel día lo que el hombre
recibió! ¡Quién la viera y fuera yo!

“Poner paz en tanta guerra, calor donde hay
tanto frio, ser de todos lo que es mío, plantar un
cielo en la tierra. ¡Qué misión de escalofrío la que
Dios nos confió! ¡Quién la hiciera y fuera yo!”

INTENCIONS DEL SANT PARE –
MES DE GENER

– Per la pau del món, perquè els pobles de la
Terra trobin camins d’entesa, justícia,
col·laboració i fraternitat, sense oblidar mai els
més desfavorits.


