
CONCERT DE NADAL 

Dissabte 2 de gener després de missa (parròquia 

de Sant Antoni). 

 

MISSA DE FESTA MAJOR 

Diumenge 17 de gener a les 11h (parròquia de 

sant Antoni). Caldrà treure tickets, durant la 

setmana (de 18h a 20h). 

 

 

 

LLEGIM EL PAPA FRANCESC. HOMILIA 6/01/2021 

Adorar al Señor no es fácil, no es un hecho inmediato: exige una cierta 
madurez espiritual, y es el punto de llegada de un camino interior, a 
veces largo. La actitud de adorar a Dios no es espontánea en nosotros. 
Sí, el ser humano necesita adorar, pero corre el riesgo de equivocar el 
objetivo. En efecto, si no adora a Dios adorará a los ídolos ―no existe 
un punto intermedio, o Dios o los ídolos; o diciéndolo con una frase de 
un escritor francés: “Quien no adora a Dios, adora al diablo” (Léon 
Bloy)―, y en vez de creyente se volverá idólatra. 

En nuestra época es particularmente necesario que, tanto individual 
como comunitariamente, dediquemos más tiempo a la adoración, 
aprendiendo a contemplar al Señor cada vez mejor. Se ha perdido un 
poco el sentido de la oración de adoración, debemos recuperarlo, ya 
sea comunitariamente como también en la propia vida espiritual. Hoy, 
por lo tanto, pongámonos en la escuela de los magos, para aprender 
de ellos algunas enseñanzas útiles: como ellos, queremos ponernos de 
rodillas y adorar al Señor. Adorarlo en serio, no como dijo Herodes: 
“Avísenme dónde se encuentra para que vaya a adorarlo”. No, este 
tipo de adoración no funciona. De verdad. 

De la liturgia de la Palabra de hoy entresacamos tres expresiones, que 
pueden ayudarnos a comprender mejor lo que significa ser adoradores 
del Señor. Estas expresiones son: “levantar la vista”, “ponerse en 
camino” y “ver”. Estas tres expresiones nos ayudarán a entender qué 
significa ser adoradores del Señor. 

 
. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: SER FILLS» 

El temps del Nadal l’acabem sempre amb la festa del bateig de 
Jesús. Amb aquest esdeveniment es dona inici a la predicació 

pública de Jesús, i per tant, entenem que és aleshores que 

comença a desplegar-se la predicació i acció de Jesús. El baptisme 

és l’inici d’una nova etapa en la que Jesús dona testimoni de Déu 

com a Pare, i per això entrem de ple en la lògica de la filiació. Jesús 

é el Fill i ens convida a descobrir-nos com a fills. El nostre baptisme 

és de fet, l’expressió d’aquesta filiació, també de la nostra 
purificació i remissió dels pecats, també de la nostra integració en 

la família dels cristians. 

El fet de ser fills no s’acaba a una edat concreta, sinó que el cristià 

està cridat a ser sempre fill. Només aquell que és fill, i creix com a 

fill, pot donar-se del tot a Déu, i per tant, ser veritablement un 

testimoni ferm en la missió. Descobrir-nos com a fills i filles, no 

redueix la nostra identitat a cap mena d’infantilisme. Ni significa 

cap decreixement. Descobrir-nos com a fills, vol dir relacionar-nos 

amb Déu com a Pare, fonament darrer de la nostra vida. La filiació 

ens trasllada a una experiència personal positiva: som algú estimat. 

L’amor que rebem de Déu ens permet de reconèixer que podem 

construir-nos com a éssers. La nostra vida cristiana, pel baptisme, 

ens posa en relació directa amb el Déu que és Amor, i que, per tant, 

no fa altra cosa que estimar-nos. D’aquesta manera la lògica 

evangèlica de la infància ens trasllada a la confiança, a la il·lusió, a 

la bona relació amb els qui ens envolten…Una bona infància és el 
preludi d’una vida madura, plena, realitzada. L’individu que sap 

conservar «l’Amor de Déu» i conquerir-lo, serà algú capaç 

d’estimar.  

Estimats, si volem esdevenir veritables homes i dones de fe, siguem 

dels qui visquem com a fills, infants, petits. La filiació és obertura 

plena i madura a Déu, perquè significa que Déu és Aquell que 

ocupa el centre de la nostra vida, estimant-nos. I qui admet Déu 

com a Pare, admet els altres com a germans. Ras i curt. 

 

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 2: Carme Bacarises Jorba. 

Josep Aregall i Joaquima Urgellés / 

Diumenge 3: Familia Roig-Cardona. 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h celebració 

de   la   Paraula.   Eucaristia:   Dissabte  

a les 18h i diumenge a les 10’30h. 
Totes les celebracions ferials contenen 

el res de les laudes. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 2: Josep Maria Boltà. Pere 

Fisa i Rosina Canyelles. Esposos Josep 

Canyelles i Dolors Castellví / 

Diumenge 3: Josep Morral. Montserrat Boltà Cañellas. Salvador Ros i 

Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Que, com els mags, sàpiga oferir-te el 
millor de mi mateix 

 
 

Aquells mags vinguts d’Orient  
eren uns homes savis,  

valents i plens d’experiència.  
 

Cap engany els va desviar del camí,  
cap dificultat els va aturar,  

i es van omplir d’una alegria immensa  
quan l’estrella els va conduir  

fins al lloc on eres,  
Jesús, amb Maria. 

 
Tu vas ser el gran goig de la seva vida,  

el regal vingut del cel per a tota la humanitat.  
Per un moment es van tornar infants,  

postrats i bocabadats davant teu.  
I et van oferir el millor que tenien:  

l’or, perquè no hi ha res més valuós que tu,  
l’encens perquè no hi ha ningú més adorable  

i la mirra de les amargors i els dolors  
que podem descarregar en tu. 

 
Gràcies, Senyor,  

pel regal de la teva vida entre nosaltres.  
Que, com els mags,  

també jo sàpiga oferir-te el millor de mi mateix  
i confiar-te el pitjor. 


