
 
 
 
 
 
 

 
 

HIMNE DE L’EPIFANIA DEL SENYOR 
 

Alça’t! Esguarda la llum daurada  
que avui t’arriba, Jerusalem!  

Del teu Messies brilla l’albada  
sobre Betlem. 

 

Avui els pobles han vist joiosos  
la llum promesa, llum d’Israel; 

al Crist mostrava amb raigs lluminosos  
un nou estel.  

 

L’han vist tres Savis vessant clarícies,  
i amb dons acuden de l’Orient  

que a Déu ofrenen, com a primícies  
del món creient.  

 

L’àuria ofrena que és Rei declara,  
i a Déu s’endreça l’encens flairós; 
prediu la mirra sa mort preclara,  

prediu dolors. 
 

L’Eternal Pare glòria dóna  
al Fill predilecte, vora el Jordà  
on del Baptisme la lustral ona  

va consagrar. 
 

Virtut divina avui resplendia  
transformant l’aigua en el vi millor:  

és ja un anunci d’Eucaristia  
que ens fa el Senyor. 

 

A dar-vos glòria, oh Jesús, convida  
la llum que als homes haveu mostrat.  

Amb vós porteu-nos al goig sens mida  
d’eternitat. Amén.  
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CAP D’ANY 2023 

 
Mare de Déu del Pessebre de la Basílica de Sant Feliu de Girona 

 

DÉU VOS SALVE,  
OH MARE SANTA. 



SOLEMNITAT DE SANTA MARIA MARE DE DÉU 
 

vui, dia de cap d’any, s’acompleix el dia vuitè (octava) 
després de Nadal. En aquesta celebració d’avui hi trobem 
quatre motius principals: La solemnitat de santa Maria, 
com a Mare de Déu, la circumcisió del Senyor amb la 

imposició del nom de Jesús, la diada de començament de l’any nou 
2023 i la Jornada mundial de la Pau. 
La maternitat de la Mare de Déu.- Estem acostumats a anomenar 
Maria amb el títol de Mare de Déu. Però aquest títol no va ser 
acceptat fins ben entrat el segle IV en el Concili d’Efes. L’Evangeli 
ens parla de la Mare de Jesús. Quan afirmem que Maria és Mare de 
Déu, estem fent una confessió de fe: Proclamem que aquell que 
nasqué de Maria és Déu. Renovem, doncs avui, la nostra adhesió a 
aquest punt fonamental del nostre Credo: Jesús, el fill de Maria, és el 
Fill de Déu. Déu fet home. Déu i home. Creiem en la divinitat de 
Jesús. I creiem que Maria va intervenir directament en el pla salvador 
de Déu. 
“Li posaren el nom de Jesús”.- “Vuit dies més tard” hem llegit a 
l’Evangeli, és a dir, avui, Jesús va ser circumcidat i li posaren el nom 
de Jesús. L’àngel ho havia anunciat a Josep. El nom de Jesús indica 
la seva missió: “Déu salva”. Efectivament, Jesús és el Salvador del 
món. Heus aquí una altra professió de fe. Per això invoquem el sant 
nom de Jesús, per acollir i obtenir la seva salvació. 
Avui comencem un nou any.- Any 2023, després de Jesucrist. El fet 
històric del naixement de Jesús ha marcat la història. Ja no comptem 
els anys per altres fets històrics, com ara la fundació de Roma, 
l’entronització d’un emperador, ... Els comptem a partir del 
naixement de Jesucrist. El temps que transcorre està marcat per la 
irrupció del fill de Déu en la història. La història humana esdevé 
història de salvació. 
Jornada mundial de la Pau.- Cada any, i ja en fa 56, el sant Pare 
escriu un missatge per aquesta jornada. El d’enguany porta per títol: 
“Ningú no es pot salvar sol. Cal recomençar des de la covid-19 per 
fressar junts camins de pau.” Ens invita a treballar activament per la 
pau, a través de les accions conjuntes, és a dir sinodalment.  
Bon any nou!■  
 

HORARI DE MISSES 
BASÍLICA SANT FELIU 

Vigílies: 18’30. Festius: 12’00 i 18’30. Feiners: 18’30 
MONESTIR SANT DANIEL 

Festius: 9’30. Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 
 

* * * * * * * 
MISSES ENCOMANADES 

Dissabte, 31:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 1:  12,00: Família Cateura Ribot.  
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 2:  18,30: Antonio Carrasco Rodríguez (aniversari) 
Dimarts, 3:  18,30: Anna M. Claret Sargatal (aniversari) 
Dimecres, 4:  18,30: A sant Narcís 
Dijous, 5:  18,30: Per les vocacions 
Divendres, 6:  12,00: Pel poble 
  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Dissabte, 7:  18,30: Família Cateura Ribot. 
Diumenge, 8:  12,00: Joan B. Esteve Avilés 
  18,30: Pel poble 

 
* * * * * * * 

 

CONFESSIONS 
Cada dia: 18’00 – 18’25. Diumenges: 11’45 – 11’55 i 18’00 – 18’25. 

 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 – 13’00 i de 17’00 – 18’00 i a hores convingudes 

 

6 de gener: Diada dels Reis 
SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR  

Es festa de precepte. Horari de Misses: Dijous, 5: 18,30:Missa de la 
vigília. Dia de Cap d’Any: Divendres, 6: Missa a les 12 i a les 18,30. 

Després de la Missa de les 18’30, Exposició del Santíssim. 
 

COL·LECTA PER CARITAS 
Durant totes les festes nadalenques es recolliran aportacions per 

ajudar els pobres. Trobareu els sobres per fer el donatiu a l’entrada de 
la Basílica i podeu dipositar-los a la caixeta de Caritas que hi ha allà 

mateix. Moltes gràcies. 
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