
Una setmana després de Nadal  ens trobem novament reunits per celebrar l’Eucaristia. I continuem 

celebrant el gran regal que Déu ens ha donat: Jesús nat a Betlem, Déu que es fa un de nosaltres compar-

tint la nostra vida. La festa d’avui té tres aspectes a destacar: l’octava de Nadal, la jornada mundial de la 

Pau i el començament d’un nou any. Vuit dies després de Nadal posem la mirada en Maria, la mare de 

Déu. De fet és la festa més antiga que es coneix dedicada a Maria com a Mare de Déu. L’Evangeli ens ha 

parlat de l’actitud dels pastors i de Maria davant el naixement de Jesús. Els pastors, gent humil i senzi-

lla,  acudeixen als peus de l’infant, que acaba de néixer pobre i oblidat. Els pastors queden impressio-

nats del que veuen i tornen contant el que els havien dit d’aquell infant. I tothom qui ho sentia es mera-

vellava del que deien els pastors. Els pastors se’n tornen glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i 

sentit. I Maria conservava aquests records en el seu cor i els meditava. Nosaltres avui, com els pastors 

glorifiquem, lloem Déu per tot el que ens ha donat o ens dona. I com Maria guardem els records en el 

cor, encara que no ho comprenguem, per així anar descobrint el camí que Déu ens marca. 

La jornada mundial per la pau. Avui contemplem Jesús com a príncep de pau. Preguem per la pau: a 

casa nostra, al nostre entorn, al nostre territori, al nostre país. Donem un cop d’ull a les moltes guerres 

que hi ha avui: La més propera com la d’Ucraïna, amb el que suposa de destrucció, sofriment, morts 

inútils, fam i necessitats de tota mena. I també guerres ja quasi oblidades a molts llocs de l’Àfrica, Ori-

ent Mitjà, Àsia o Amèrica Llatina. Les imatges que ens van arribant no ens poden deixar indiferents i 

ens han de portar a ser constructors valents i decidits de la pau. Diu Jesús: “Benaurats els qui posen pau, 

ja que seran anomenats fills de Déu. 

Finalment avui hi ha el canvi d’any: És l’hora d’agrair el que hem fet i rebut al llarg de tot l’any que 

hem acabat. Darrere nostra hi tenim la bondat i la misericòrdia de Déu per tot el que hem fet o deixat 

de fer durant l’any passat. Davant nostre hi tenim tot un any que no sabem què ens depararà, és una 

plana en blanc que podem anar escrivint. Omplim-lo de bons desitjos i bons propòsits. El que sí que 

sabem, i n’estem segurs, és que podem comptar amb la companyia i la presència de l’amor de Déu que 

mai no ens deixa. Comencem l’any amb ànims i ganes de ser millors, de conèixer més a Jesús, de ser 

més bones persones, amics i solidaris tothom i sobretot amb els més necessitats. 

  Que Jesús, el príncep de la pau, estigui sempre el nostre costat, que la seva benedicció ens acompa-

nyi al llarg de tot l’any qui avui comencem  
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1 de gener de 2023 

CÀRITAS: CAMPANYA DE NADAL: 

Càritas manté oberta fins avui la campa-

nya de Nadal. Es poden fer les aportacions 

monetàries directament a Càritas,  a les 

caixetes de cada Parròquia o al c/c ES64 

21000023 4101 0161 5988 

 PREGÀRIA NADALENCA 
Pare, dóna'ns la saviesa dels senzills: 

la dels pastors i la dels mags. 

La saviesa del qui cerca, del qui confia, 

del qui sap llegir els signes de la teva presència 

en les estrelles i l'espai infinit, en les persones, 

creades a imatge i semblança teva,  

especialment en el gran signe del teu Fill,  

nascut pobrament.  

Dóna'ns, Pare, avui especialment  

la saviesa dels infants,  

la seva il·lusió i capacitat de sorpresa  

davant dels regals dels Reis.  

Et demanem que vagin descobrint  

el gran regal que és el teu Fill.  

Allibera'ns de la saviesa dels entesos  

com Herodes o els sacerdots i grans lletrats  

que, disposant de tota mena de coneixement,  

són incapaços de descobrir-te en el teu Fill,  

o, pitjor encara, et veuen com un rival  

per a les seves ànsies de poder.  

Ajuda la teva Església a dialogar  

amb els qui cerquen,  

a encarnar-se en totes les cultures,  

a valorar i acollir les seves aportacions, 

així com les aportacions de les diverses religions.  

Fes que visquem la comunió en la gran riquesa  

de la diversitat d'accents i tradicions. 

(“La missa de cada dia”, gener 2023) 

 

En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: «Digues a 

Aharon i als seus fills: “Beneïu el poble d’Israel amb 

aquestes paraules: ‘Que el Senyor et beneeixi i et 

guardi, que el Senyor et faci veure la claror de la seva 

mirada i s’apiadi de tu; que el Senyor giri cap a tu la 

mirada i et doni la pau.’” Així interposaran el meu 

nom a favor del poble d’Israel, i jo el beneiré.» 

(Nm 6,22-27) 

 

Comencem  

l’any 2023 

amb la benedicció  

de  Déu 
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En les misses del  2 al  8 de gener de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v 
Tots els difunts: Josep Celrà; 

 Hna. Josefa Garralda F.S.J. Butiñana 
7 t. Josep Coll 

Dimarts 7,30  v Hna. M. del Carmen Santana, F.S.J. Butiñana 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Hna. Josefa Garralda F.S.J. Butiñana 7 t. Ànimes 

Dijous  7,30  v Hna. M. del Carmen Santana, F.S.J. Butiñana 7 t Ànimes 

Divendres  
 

REIS  

10 m. Família Llobera Graells 

11 m Ànimes  12 
Josep Mª Soler i Família; Montserrat Cos Dillet;  

Carme Riera Pujol; Joaquim Tarafa José 

8 v. Comunitat Parroquial  

Dissabte 8 v Joan Puigdevall; Jesús Güell; Antonio Hostench  7 t. 
Família Costabella Jordà; 

Joaquim Camós 

Diumenge  

 

10 m. 
 Intenció Particular;   Sor Asunción;  

Família Perez Suñer  
11 m. 

 
Comunitat Parroquial  

12 Esteve Brugué; Francisco Constans 

8 v. Comunitat Parroquial  

QUI SÓN ELS REIS MAGS D’ORIENT? 
Els Reis Mags, Reis d’Orient o simplement els Reis, són, segons el Nou Testament, uns mags 
que guiats per un estel, van portar regals a Jesús. Aquests regals van ser or, encens i mirra. 
L’evangeli de Mateu (l’únic llibre de la Bíblia que en parla) no especifica quants eren, només diu que 
eren mags (en algunes traduccions en diu savis) i que venien d’Orient. 
Amb el temps, aquests mags van passar a ser tres astròlegs i després Reis. Se’ls han donat noms: Mel-
cior, Gaspar i Baltasar. I es consideren originaris d’Europa, Àsia i Àfrica respectivament. 
El terme mag procedeix del grec “magoi” o “magos”, que significa: matemàtic, astrònom o astròleg. Al 
capdavall, un home de ciència, per això alguns teòlegs diuen que en aquesta tradició es troben la cièn-
cia i Déu. 
Segons la tradició, els tres Reis són: 
El Rei Melcior: el rei blanc, té els cabells i la barba llargs i completament blancs, va vestit amb una 
túnica de color jacint i amb una capa taronja. És d’origen europeu, i va fer ofrena de l’or a Jesús.  
El Rei Gaspar: el rei ros, és jove, té la pell blanca i rosada, i els cabells castanys. Com Melcior va vestit 
segons l’estil gòtic, llueix una túnica taronja i una capa vermella. És d’origen asiàtic, i va fer ofrena de 
l’encens a Jesús. 
El Rei Baltasar: el rei negre, vesteix segons l’estil dels àrabs, porta una túnica vermella i una capa 
blanca jaspiada. És d’origen africà i la seva ofrena a Jesús va ser la mirra.  

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Josep Serrat Collmalhivern,  de 69 
Francesc Verdaguer Duran, de 94 anys 
Francisca Solana Cancho, de 90 anys 
Mercedes Andrés López, de 93 anys 
Agustí Fontbernat Duran, de 86 anys 
Josep Bosch Coll, de 93 anys 
Miquel Planas Planagumà, de 59 anys 

Divendres, FESTA DE L’EPIFANIA DEL SENYOR (Reis) 

El divendres dia 6 de gener, s’escau la festa de l'Epifania del 

Senyor, que coneixem com el dia de Reis.  Aquell  dia és festa 

de precepte  i les misses seran com els diumenges: tant les an-

ticipades com les del dia. 


