
 
 
 

 
 

 
HORARIS FESTES DE NADAL 

 
DIUMENGE SEGON DESPRÉS DE NADAL 
Dissabte, 4 de gener de 2020 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa de vigília 
Diumenge, 5 de gener de 2020 
A les 12 del migdia, Missa del diumenge 
A 2/4 de 7 del vespre: Missa vespertina 
 
DIADA DE REIS. EPIFANIA DEL SENYOR 
Diumenge, 5 de gener de 2020 
A 2/4 de 7: Missa vespertina de la vigília de l’Epifania 
Dilluns, 6 de gener de 2020 
A les 12: Missa solemne del dia de l’Epifania 
A 2/4 de 7: Missa vespertina del dia de l’Epifania 
 
FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR 
Dissabte, 11 de gener de 2020 
A 2/4 de 7: Missa vespertina de la vigília del diumenge 
Diumenge, 12 de gener de 2020 
A les 12: Missa del Diumenge 
A 2/4 de 7: Missa vespertina del Diumenge 
 
 
NOTA: El dia dels Reis (6 gener) la Basílica quedarà 
tancada de la 1 del migdia fins a les 6 de la tarda. 

 
 
 
 
 

 
 
Diumenge, 5 de gener de 2020. Núm. 528 
 

DIUMENGE II DESPRÉS DE NADAL 
 

EL QUI ÉS LA PARAULA ES VA FER HOME 
 

quest diumenge, marcat enguany per la imminència de la 
festa de l’Epifania (demà), és encara una nova meditació 
del Nadal. 
Les lectures que hem proclamat volen ajudar-nos a 

penetrar en la profunditat del misteri de l’encarnació del Fill de Déu. 
La primera lectura, del llibre de la Saviesa, ens anticipa el misteri 
del Déu que fa estada entre nosaltres: “Acampa entre els fills de 
Jacob”. 
L’evangeli – el pròleg de sant Joan – retorna a aquesta idea quan 
afirma: “El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres 
el seu tabernacle”. 
Acampar, plantar la tenda, habitar entre nosaltres. Són maneres 
diferents de dir que el Fill de Déu ha baixat del cel per conviure amb 
nosaltres. “Mentre un silenci tranquil embolcallava l’univers i la nit 
tocava la meitat de la seva carrera la vostra paraula totpoderosa, 
Senyor, vingué del cel deixant els trons reials”.  El que és el mateix 
que dir que “Déu no és lluny de nosaltres, en ell vivim, ens movem i 
som”. 
La distància que separa el cel de la terra – una distància inabastable 
per a la humanitat pecadora – ha estat feta assequible, gràcies a 
Jesucrist. Ell és el camí, el pont que uneix el cel i la terra. 
Per això – com diu el mateix text evangèlic – : “A tos els qui l’han 
acollit els concedeix de ser fills de Déu”. 
S’imposa doncs l’agraïment. Donem gràcies a Déu, perquè ha enviat 
el seu Fill al món. Donem-li gràcies, perquè ens ha fet conèixer el 
seu Fill, la Paraula eterna de Déu, la seva Saviesa, i ha volgut que 

A 



habiti entre nosaltres. Donem gràcies perquè ens ha fet el seu poble. 
Perquè ens ha escollit per ser fills seus. Perquè ens ha donat el seu 
Esperit. 
Agraïm-li, encara, que ens hagi donat la força per fer fructificar els 
seus dons. Perquè ens ha fet comprendre la grandesa de la humilitat, 
la necessitat de l’amor, la potència del perdó. 
I sobretot agraïm-li que vulgui continuar ser sempre present entre 
nosaltres per mitjà dels sagraments, i sobretot de l’Eucaristia. 
Que ell ens ajudi a penetrar en aquest misteri del Déu fet home. I 
així puguem arribar a trobar Déu.■ 
 
 

* * * * * * * 
 

 

LA FESTA DE L’EPIFANIA DEL SENYOR 
 

L’Epifania és la manifestació de Jesús com a Messies d’Israel, Fill 
de Déu i Salvador del món. Amb el baptisme de Jesús al Jordà i les 
Noces de Canà (Cf . LH, antífona del Magníficat de les segones 
vespres de l’Epifania.) l’Església celebra l’adoració de Jesús pels 
«mags», vinguts d’Orient (Mt 2,1). En aquests «mags», 
representants de les religions paganes dels voltants, l’Evangeli veu 
les primícies de les nacions que acullen la Bona Nova de la salvació 
per l’Encarnació. La vinguda dels mags a Jerusalem per «retre 
homenatge al Rei dels jueus» (Mt 2,2), mostra que ells cerquen a 
Israel, a la llum messiànica de l’estrella de David (Cf. Nm 24,17; 
Ap 22,16), aquell que serà el rei de les nacions (Cf. Nm 24,17-19). 
La seva vinguda significa que els pagans només poden descobrir 
Jesús i adorar-lo com a Fill de Déu i Salvador del món adreçant-se 
als jueus (Cf. Jn 4,22) i rebent d’ells la promesa messiànica tal com 
es troba continguda a l’Antic Testament (Cf. Mt 2,4-6). L’Epifania 
manifesta que «la plenitud dels pagans entra a la família dels 
patriarques» (St. Lleó el Gran, sermó 23) i adquireix la israelítica 
dignitas (Missal Romà, Vetlla pasqual, 26: pregària després de la 
tercera lectura). 

 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, n. 528 
 

 

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, 4:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 5:  12,00: Família Juanola-Prada Bohigas-Horta 
  18,30: Família Masó-Aragó 
Dilluns, 6:  12,00: Pel poble 
  18’30: Pel difunts de la Parròquia 
Dimarts, 7:  18,30: Per les Vocacions 
Dimecres, 8:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous, 9:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 10  18,30: Pels difunts de la parròquia 
Dissabte, 11:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 12:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 

 
CONFESSIONS 

Cada dia: 17’00 - 18’25. Diumenges: 11’30 - 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.  

 
 

DILLUNS, 6 de gener de 2020: 
SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR 
Horari de Misses com tots els diumenges i festes: 

Diumenge, dia 5, a les 18,30: Missa de Vigília de l’Epifania 
Dilluns, dia 6, a les 12,00: Missa del Dia de l’Epifania 

A les 18,30: Missa del Dia de l’Epifania 
 
 


