
 

 
MES DE GENER 

MISSES D'EPIFANIA 

Diumenge 5 a les 19h (sant Antoni). 

Dilluns 6 a les 10'30h (santa Maria). 

Dilluns 6 a les 12h (sant Antoni). 

 

CATEQUESIS D'ADULTS 

Dimecres 8 a les 20h, «Com creia sant Pau?» 

(sant Antoni). 

 
FESTA MAJOR D'HIVERN 

Divendres 17, missa de Festa Major a les 11'30h. 

 

ASSAIGS PER LA MISSA DE SANT ANTONI 

Dissabte 4 a les 11h (orquestra) a les 12h (cor) 

Dijous 9 a les 20'30h (cor). 

Dimecres 15 a les 20'30h (cor i orquestra junts). 

 

CONSELL PARROQUIAL 

Dilluns 13 a les 20h (sant Antoni). 

Dimarts 14 a les 17h (santa Maria). 

 
++++ 

PAPA FRANCESC, carta sobre el pessebre 
6. Els pobres i els senzills en el Naixement recorden que Déu es fa home per 

a aquells que més senten la necessitat del seu amor i demanen la seva 

proximitat. Jesús, «mans i humil de cor» (Mt 11,29), va néixer pobre, va 

portar una vida senzilla per a ensenyar-nos a comprendre l'essencial i a 

viure d'això. Des del pessebre emergeix clarament el missatge que no 

podem deixar-nos enganyar per la riquesa i per tantes propostes efímeres 

de felicitat. El palau d'Herodes és al fons, tancat, sord a l'anunci d'alegria. 

En néixer en el pessebre, Déu mateix inicia l'única revolució veritable que 

dona esperança i dignitat als desheretats, als marginats: la revolució de 

l'amor, la revolució de la tendresa. Des del pessebre, Jesús proclama, amb 

humil poder, la crida a compartir amb els últims el camí cap a un món més 

humà i fratern, on ningú no en sigui exclòs ni marginat.  
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: ADORAR» 

Cada any nou porta un munt d'il·lusions i esperances, també 

porta un punt de major serenitat i mesura. L'edat és un factor 

que ens influeix molt però també les experiències viscudes són 

de fet, el nostre pòsit interior per poder interpretar-nos. Dos 

barems que ens acompanyen discretament són molt útils pel 

nostre viure quotidià, i poder afirmar la nostra lectura, em 

refereixo a l'acció i a la contemplació. Així parlem d'un 

cristianisme més contemplatiu i d'un altre més actiu. Els dos 

tarannàs són importants i decisius. Els necessitem però també 

volem trobar aquell punt d'equilibri i de mesura.  

El papa Francesc parla d'aquestes tensions, com ho havien fet 

altres teòlegs abans d'ell. La vida està plena de tensions. 

Voldríem, almenys fer un bon intent en aquest any que 

comença, per saber-les veure, desxifrar i resoldre-les. Aquest 

intent ens endinsa en el misteri de la vivència d'aquesta lògica 

interna de l'evangeli que fa temps que estem intentant conèixer. 

Cadascuna de les propostes de l'evangeli volen ser un intent de 

resolució d'aquestes polaritats que vivim quotidianament.  

Avui, enmig de les festes del Nadal, acceptant la tensió entre la 

vida contemplativa i l'activa, ens sentim molt convidats a 

descobrir la lògica de l'adoració. Justament és el que fan els 

savis de l'Orient, aquests mags que venen del seu món per 

adorar Jesús. Amb aquest gest senzill i sincer es manifesta un 

reconeixement, una estimació, un compromís. S'adreça a Algú 

molt concret a Jesús, l'Infant de Betlem, per això el 

reconeixement es centra en Déu que fins i tot havent-se fet 

pobre, ens enriqueix estimant-nos infinitament; l'estimació ve a 

ser redireccionada gràcies a Déu, no només a aquells que són de 

la nostra sang, sinó a tota la humanitat; i el compromís ve a ser 

clar i net a favor de la pau de Déu.  

Siguem dels qui entrem sincerament en aquesta lògica de 

l'adoració: reconèixer, estimar i donar la vida. 

 

      Mn. Daniel Palau 



 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns, dimecres i divendres a les 

19h. Dimarts i dijous celebració de 

la paraula a les 19h. Dissabte a les 

20h Diumenge missa a les 12h. 

Totes les celebracions ferials 

contenen el res de les vespres. 

 

INTENCIONS 

Dissabte 4: Alfons Roig Xancó i fills, 

Alfons i Jordi. Carme Bacarises 

Jorba / Diumenge 5: Adoración 

Navarro Collado.  
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
Totes les celebracions ferials 

contenen el res de les laudes. 

 

 

INTENCIONS 

Diumenge 5: Montserrat Boltà 

Cañellas. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.  
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SÍMBOL DE L'ESCRIPTURA: OR. ENCENS. MIRRA. 

Els símbols d'avui corresponen a l'ofrena dels mags d'Orient a Jesús 

en el seu homenatge (Mt 2,11). 

Amb l'or antigament es parlava de la immortalitat, com el temple que 

va construir Salomó (1Re 6,20-30). L'or servia per referir-se a Déu, 

però la fe en Jesús, motiu de la nostra salvació, val més que tot l'or 

del món (1Pe 1,7). Al cap i a la fi, per als primers cristians l'or 

representava el regnat de Déu. 

Amb l'encens s'entenia que aquest era un símbol pròpiament 

d'adoració. L'ús i abús en moltes cerimònies paganes, en època dels 

primers cristians, va provocar que la litúrgia cristiana rebutgés la seva 

utilització fins el segle IV, quan aquesta pràctica va canviar. 

I per mirra s'entén que es tracta d'una resina olorosa, però de sabor 

amarg. Per la seva intensa olor, els jueus la utilitzaven com un oli 

sagrat d'unció (Ex 30,23). Però en el nou testament s'accentua el 

sabor amarg, i amb la mirra es vol recordar simbòlicament el camí 

terrenal de Crist. Curiosament la mirra juntament amb el vi en el 

moment abans de la crucifixió (Mc 15,23) funcionava com un 

narcòtic. El rebuig per part de Jesús indicaria el desig d'assumir 

plenament el camí de la creu. 

 

 
 


