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“FELIÇ ANY NOU” -  “QUE ELS REIS ET PORTIN FORÇA COSES” 
 

Aquestes són frases que compartim com a desitjos dels uns envers  els altres i que sentim 
pronunciar, en certes ocasions, amb veu cridanera pels nostres carrers en creuar-nos les 
persones en el va i ve de cada dia. 
És bo poder sentir aquestes manifestacions mútues de bons desitjos, però hem de vetllar perquè 
no esdevinguin frases fetes sense cap contingut.  
Al voltant de les festes nadalenques sempre apareixen expressions que volen mantenir l’atenció 
entorn d’unes diades en les que els sentiments de família, d’infància, d’innocència, d’escalf 
d’amistat, de sorpresa...estan a flor de pell i acompanyats d’alguna “cosa” que ho posa amb més 
evidència. 
Tot plegat és positiu i fa de l’ambient un estat d’ànim que s’encomana des dels més grans de la 
família als més petits de la colla. 
Voldria, amb aquestes lletres i a partir de la realitat que encara ens envolta, fer un salt a la 
interiorització d’aquestes expressions d’afecte. 
La felicitat per l’Any Nou: Si vol dir evasió de la realitat, es tracte d’una felicitat que és 
impossible. El gaudi ple de la realitat humana mai es donarà en el nostre món perquè des de 
nosaltres mateixos fins tot el que ens envolta del que és creat som limitats i caducs. Això fa que la 
recerca de la felicitat és condicionada i que només la podem gaudir en nosaltres mateixos a 
estones del nostre estat d’ànim, del que duem a terme i de tot el que oferim amb generositat i 
amb la  
comprensió d’oferir felicitat als altres amb el nostre servei, amb la nostra professió, amb el nostre 
amor... 
Crec, també, que si esperem la felicitat a partir del “tenir”, és una felicitat que dura com l’ocasió, la 
cosa, la situació, la trobada ofereixen. 
Hauríem de desitjar la felicitat que vol dir viure assumint la realitat del que som, del com estem 
segons l’edat, de l’entorn que compartim...és aleshores que tot plegat ens ajuda a ser feliços 
realísticament i ens fa comprendre que la felicitat està dins d’un mateix; i que es pot ser feliç en 
moments molt contraris si la identifiquem amb viure amb pau d’esperit, amb ganes de servir i de 
saber encaixar la realitat diàriament. La màxima d’estar convençut de fer la voluntat de Déu, 
alleugeix   lo contrari i limitat, i permet viure esperit positiu fins el que ens és advers. Això no es 
pot imposar, cal que un mateix ho assumeixi. Aquest ha de ser el nostre desig de felicitat per 
l’Any Nou. 
Si ens desitgem: Que els reis ens portin força coses: És aquella frase que quan la dius hi ha 
una mica de sornegueria. Però, en el fons, suposo, vol expressar el desig primer i que ofereix la 
veritable felicitat: que tinguis molts amics, coneguts, companys...que amb algun detall et tinguin 



en compte o expressin senzillament i sincera la seva relació envers la teva persona. Això ho dic 
pensant amb els adults. 
De cara als infants, hauria de ser també la personalització de l’obsequi, no guiats per la 
propaganda sinó per l’atenció a l’infant i a la conveniència del que es regala. 
Amb aquests dos comentaris us desitjo a tots tant l’entrada de l’Any Nou, com de l’obsequi de la 
diada del reis.  
                                                           Mn. Joaquim Rius     
                                         
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  Lc 2, 16-21 
 

      A muchos puede extrañar que la Iglesia haga coincidir el primer día del nuevo año civil con la fiesta de 
Santa María Madre de Dios. Y sin embargo, es significativo que, desde el siglo iv, la  
Iglesia, después de celebrar solemnemente el nacimiento del Salvador, desee comenzar el año nuevo bajo 
la protección maternal de María, Madre del Salvador y Madre nuestra. 

Los cristianos de hoy nos tenemos que preguntar qué hemos hecho de María estos últimos años, pues 
probablemente hemos empobrecido nuestra fe eliminándola demasiado de nuestra vida. 

Movidos, sin duda, por una voluntad sincera de purificar nuestra vivencia religiosa y encontrar una fe 
más sólida, hemos abandonado excesos piadosos, devociones exageradas, costumbres superficiales y 
extraviadas. 

Hemos tratado de superar una falsa mariolatría en la que, tal vez, sustituíamos a Cristo por María y 
veíamos en ella la salvación, el perdón y la redención que, en realidad, hemos de acoger desde su Hijo. 

Si todo ha sido corregir desviaciones y colocar a María en el lugar auténtico que le corresponde como 
Madre de Jesucristo y Madre de la Iglesia, nos tendríamos que alegrar y reafirmar en nuestra postura. 

Pero, ¿ha sido exactamente así? ¿No la hemos olvidado excesivamente? ¿No la hemos arrinconado 
en algún lugar oscuro del alma junto a las cosas que nos parecen de poca utilidad? 

Un abandono de María, sin ahondar más en su misión y en el lugar que ha de ocupar en nuestra vida, 
no enriquecerá jamás nuestra vivencia cristiana sino que la empobrecerá. 
Probablemente hemos cometido excesos de mariolatría en el pasado, pero ahora 
corremos el riesgo de empobrecemos con su ausencia casi total en nuestras vidas. 

María es la Madre de Cristo. Pero aquel Cristo que nació de su seno estaba 
destinado a crecer e incorporar a sí numerosos hermanos, hombres y mujeres que 
vivirían un día de su Palabra y de su gracia. Hoy María no es sólo Madre de Jesús. Es 
la Madre del Cristo total. Es la Madre de todos los creyentes. 

Es bueno que, al comenzar un año nuevo, lo hagamos elevando nuestros ojos 
hacia María. Ella nos acompañará a lo largo de los días con cuidado y ternura de 
madre. Ella cuidará nuestra fe y nuestra esperanza. No la olvidemos a lo largo del 
año. 

                                                                     José Antonio Pagola                                                                                                        

 
 

INTENCIONS  DE  MISSA (d’aquesta setmana) 
 

DISSABTE  31 20h.  

DIUMENGE: 1 11h. 
13h. 

Lluis Rius i Solé;  Just Amigó i Rius 

DILLUNS: 2 20h.  

DIMARTS: 3 20h. Encarnació Fajardo Company. 

DIMECRES: 4 20h.  

DIJOUS: 5  ------ NO MISSA  VESPERTINA 

DIVENDRES: 6 11h. 
13h. 

esposos Ramon Collado i Rosa Pagès. 

DISSABTE: 7 20h.  

DIUMENGE:8                    11h.   
13h. 

 

 

 
 



 
 

MISSES  EN  LA  FESTA  DE L’EPIFANIA ( o Reis) 
A les mateixes hores dels diumenges:  11h.  i   13h. 
 
CONDOLENÇA: 
La donem als familiars de N’ Ana Boltaña Bruna i de N’ Amadeu Ferré Domingo.   I desitgem que els 
difunts gaudeixin de la Vida per sempre, a la casa del Pare. 

 
ESTADÍSTICA PARROQUIAL 

DELS ÚLTIMS 10 ANYS (2007-2016) 

 

ANY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Baptismes 77 64 55 64 76 59 57 39 50 63 
Confirmacions   1   0   8   8   0   0  0   0   2    0 
1ªComunió 36 49 24 39   0 26 16 25   22  23 
Casaments 28 17 12 9 15 14 12 4 11 12 
Exèquies 15 18 14 13 71 70 98 78 113 89 
 

 

JOIA  I  VIDA  PLENA  EN  EL  NOU  ANY    
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


