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L’EPIFANIA

Tant el Nadal com l’Epifania són dues festes que si no ens hi fixem, els cristians, ens
pot passar que estiguem entretinguts o fins molt ocupats per tot el que envolta aquestes
diades i ens passi per alt el seu sentit més peculiar i no aprofundim el missatge que
l’Església ens vol oferir a través de la seva litúrgia, a fi que l’evangeli sigui ben viu en el
nostre temps i no ho reduïm a records vuits o merament tradicionals.
Com que són unes festes molt carregades de símbols; com que hi juguen força els
sentiments familiars, infantils i fins dels que ja han finat de les nostres famílies, ja ens
sentim satisfets amb el sol fet de celebrar-les.
Tot el que he constatat, no vol dir que no ho valori, sinó que amb tot junt també hi
caldria que hi hagués quelcom d’una mirada més profunda i espiritual per a omplir de
sentit pròpiament cristià.
La festa del Nadal vaig intentar expressar-ho en el full informatiu anterior, avui
comento el que pot entrar en el sentit de l’Epifania.
Aquesta paraula vol dir manifestació, revelació...Nosaltres l’hem liquidat en nomenarla la festa dels Reis, amb els regals i tot el que els envolta, que déu n’hi do,....Tot el
misteri de Nadal és el conjunt de festes que ens presenten l’entrada de Jesús, com a Fill
de Déu, en el nostre món i així la revelació de qui és Déu com a Pare que envià el seu Fill
perquè ens doni a conèixer qui és ell i quina és la seva voluntat, que en viure-la anem
trobant el sentit de la nostra vida i per tant coneixent més quina és la identitat humana.
Precisament perquè creient en Déu troba el coneixement sobre si mateix, el missatge
que ens porta Jesús és universal, però que no es compren per la mera lectura del que ell
digué, ni per un estudi deductiu dels seus exemples i principis, ni espontàniament sinó per
do i gràcia de cada un de nosaltres que s’obri a l’acció de l’Esperit en el cor de cadascú.
L’estel que guià els mags a Jesús és l’exemple gràfic de com cal que siguem guiats i
nosaltres emprenguem el camí de la nostra vida sota el seu resplendor de Veritat i de
Llibertat.
Cal que estiguem convençuts de que només la fe en el Déu i Pare es possible
comprendre el camí que ens proposa Jesús perquè siguem de veritat fills de Déu, doncs el
camí ha de ser el mateix que el d’Ell. Si és així hem d’estar en estreta comunió amb ell. No
podem oblidar fàcilment la pregària personal ni la comunitària que ens ofereix la litúrgia.
No podem anar d’herois sinó de servidors humils de l’evangeli amb l’atenta mirada a tot el
que ens envolta per a transmeti i testimoniar la nostra fe en el Pare, que com a fills seus
ens toca.
Vetllem per no enfosquir o apagar el resplendor del nostre estel personal enmig del
món.
Mn.Joaquim Rius

REFLEXIÓN EN TORNO A LA FIESTA DE HOY:
LA SAGRADA FAMILIA
Entre los católicos se defiende casi instintivamente el valor de la familia, pero no siempre
nos detenemos a reflexionar el contenido concreto de un proyecto familiar, entendido y
vivido desde el Evangelio. ¿Cómo sería una familia inspirada en Jesús?
La familia, según él, tiene su origen en el misterio del Creador que atrae a la mujer y al
varón a ser "una sola carne", compartiendo su vida en una entrega mutua, animada
por un amor libre y gratuito. Esto es lo primero y decisivo. Esta experiencia amorosa de
los padres puede engendrar una familia sana.
Siguiendo la llamada profunda de su amor, los padres se convierten en fuente de vida
nueva. Es su tarea más apasionante. La que puede dar una hondura y un horizonte nuevo
a su amor. La que puede consolidar para siempre su obra creadora en el mundo.
Los hijos son un regalo y una responsabilidad. Un reto difícil y una satisfacción
incomparable. La actuación de Jesús, defendiendo siempre a los pequeños y abrazando y
bendiciendo a los niños, sugiere la actitud básica: cuidar la vida frágil de quienes
comienzan su andadura por este mundo. Nadie les podrá ofrecer nada mejor.
Una familia cristiana trata de vivir una experiencia original en medio de la sociedad
actual, indiferente y agnóstica: construir su hogar desde Jesús. "Donde dos o tres se
reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". Es Jesús quien alienta,
sostiene y orienta la vida sana de la familia.
El hogar se convierte entonces en un espacio privilegiado para vivir las experiencias
más básicas de la fe cristiana: la confianza en un Dios Bueno, amigo del ser humano; la
atracción por el estilo de vida de Jesús; el descubrimiento del proyecto de Dios, de
construir un mundo más digno, justo y amable para todos. La lectura del Evangelio en
familia es, para todo esto, una experiencia decisiva.
En un hogar donde se le vive a Jesús con fe sencilla, pero con pasión grande, crece
una familia siempre acogedora, sensible al sufrimiento de los más necesitados, donde
se aprende a compartir y a comprometerse por un mundo más humano. Una familia que
no se encierra solo en sus intereses sino que vive abierta a la familia humana.
Muchos padres viven hoy desbordados por diferentes problemas, y demasiado solos
para enfrentarse a su tarea. ¿No podrían recibir una ayuda más concreta y eficaz desde
las comunidades cristianas? A muchos padres creyentes les haría mucho bien
encontrarse, compartir sus inquietudes y apoyarse mutuamente. No es evangélico
exigirles tareas heroicas y desentendernos luego de sus luchas y desvelos.
José-Antonio Pagola

 INTENCIONS DE MISSA:
DISSABTE:29 20h
DIUMENGE: 30 11h.
13h
DILLUNS:31
20h.
DIMARTS:1
11h.
13h.
DIMECRES:2
20h.
DIJOUS:3
20h.
DIVENDRES:4 20h.
DISSABTE:5
20h
DIUMENGE:6
11h.
13h

Joan, Lluis i Montserrat
difunts Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa

NO HI HA MISSA VESPERTINA
esposos Ramon Collado i Rosa Pagès ; Joan
i Victòria.

 MISSA PER LA PAU
Aquest proper dilluns dia 31 a les 20h. el grup de “Justícia i Pau” participarà en la
celebració de l’eucaristia ajudant-nos a pensar en el gran desig de la PAU que tot
el món té i a pregar pels que estan patint la guerra.
 LES MISSES DEL DIA 1
L’horari serà el dels diumenges a les 11 i a les 13h.
 LA MISSA DE VIGÍLIA DE REIS (Dissabte dia 5 a les 20h)
Com ja fa tres anys no es celebra pel motiu que hi ha tot el muntatge del pessebre
vivent a la plaça de l’església i es fa la cavalgada de reis.
 COL·LECTA DE CÀRITAS
Cal que ens agraïm entre tots l’aportació per a Càritas d’aquest any, que ha estat
de 1042’87€. En la de l’any passat es van recaptar 983’80€. Gràcies.

DES DE LA PARRÒQUIA mn. JOAQUIM, mn. Àngel i en josepmaria us desitgem un any nou amb tota la pau i el bé.
(AVIS: Se’ns ha comunicat que hi ha un ninxol que es ven en el nostre cementiri.
Interessats. Despatx parroquial, dimats o dijous entre 6 i 8 de la tarda)
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