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  ACABAMENT DE L’ANY 2017  -  INICI DEL 2018   
 

 

Aquest títol fa esment d’unes xifres aleatòries del temps transcorregut i del que està per venir. Ara 
són aquestes, però, sempre tenen la mateixa finalitat, fer donar compte que s’ha acabat un 
calendari i n’hem d’iniciar un altre. 
 

El canvi d’any té, al davant, tot el recorregut a fer dels 365 dies, plens de sorpreses, de 
repeticions, de monotonia, de novetats, de desgràcies, de descobertes, de bé i de mal, d’amor i 
desamor, i per acabar,de mort..... 
  

L’important no és LA VIDA, sinó el COM LA VIVIM. No es tracte d’anys sinó de com demostrem 
cada dia que passa, que portem un sentit i segons valors que la construeixen amb continguts que 
estimulen a anar continuant.  Cercant objectius cada vegada més afavoridors de la convivència, 
de les bones relacions en les diferències. Vetllant pel bé, la pau, la justícia per a tothom, perquè 
no hi hagin diferències que facin mal, que anul·lin persones o siguin menyspreades per les seves 
condicions limitades o diferents.  
 

Que no tot es redueixi al consumisme, al materialisme o a la valoració de les persones o grups 
socials pel què tenen, sinó pel què són.  
No oblidar la condició espiritual de la persona, situada en l’àmbit de l’art, la música, la poesia, 
envoltada de la mare naturalesa inspiradora per cantar-la, representar-la o descriurela. 
 

L’espiritualitat, en el context de la fe cristiana, també té una dinàmica pròpia en la vida que cal 
mostrar que és una fe autèntica en Jesucrist.  Pels que som cristians ens cal no perdre de vista 
que no hem d’anar per la vida demostrant llur existència, sinó vivint en l’ambient, les 
circumstàncies de cadascú, les responsabilitats laborals i socials, en les competències 
professionals, en els compromisos que cadascú hagi assumit...amb la rectitud, veritat, justícia, 
pau, amor, bé... que el dia a dia ens vagi oferint. 
 

L’Encarnació del Fill de Déu ens “demana” que, a través de la nostra vida hem de mostrar la 
nostra fe en Ell, a no ser que ens conformem amb una fe sense cap incidència en la nostra vida. 
L’apòstol St. Jaume( 2,26), en una de les seves cartes ens diu: “Així com el cos , sense l’esperit, 
és mort, també és morta la fe sense les obres”. Res no seria més inútil, que viure l’any, sense que 
hi hagin punts de referència més enllà del que és immediat i sense aprofundir en l’interior de 
nosaltres mateixos, pel camí que sigui, però potenciant motivacions, convenciments, raons 
saludables, i sempre amb la recerca de la Veritat que, en Jesús, ens fa lliures. 
 

Donem gràcies per l’any que hem viscut. Sapiguem reconèixer els errors. Demanem perdó, si cal i 
fem esmena. I si som gent de fe en el Déu i Pare de Jesús i nostre, supliquem-li que l’Any Nou, 
vagi com vagi, el sapiguem viure amb tot el sentit positiu que podem com humans, però que no 
oblidem que, passi el que passi, Jesús, Fill de Déu fet humà, sempre ens acompanya com el gran 
AMIC. 
Amb aquesta reflexió, de tot cor, us desitjo un bon i joiós ANY NOU. 
                                                                                                                               Mn. Joaquim Rius 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY : Lc 2, 22-40 
 

Simeón es un personaje entrañable. Lo imaginamos casi siempre como un sacerdote anciano del 
Templo, pero nada de esto se nos dice en el texto. Simeón es un hombre bueno del pueblo, que 
guarda en su corazón la esperanza de ver un día «el consuelo» que tanto  
necesitan. «Impulsado por el Espíritu de Dios», sube al templo en el momento en que están 
entrando María, José y su niño Jesús. 
 
El encuentro es conmovedor. Simeón reconoce en el niño, que trae consigo aquella pareja pobre 
de judíos piadosos, al Salvador que lleva tantos años esperando. El hombre se siente feliz. En un 
gesto atrevido y maternal, «toma al niño en sus brazos» con amor y cariño grande. Bendice a 
Dios y bendice a los padres. Sin duda, el evangelista lo presenta como modelo. Así hemos de 
acoger al Salvador. 
 

Pero, de pronto, se dirige a María y su rostro cambia. Sus palabras no 
presagian nada tranquilizador: «Una espada te traspasará el alma». Este 
niño que tiene en sus brazos será una «bandera discutida»: fuente de 
conflictos y enfrentamientos. Jesús hará que «unos caigan y otros se 
levanten». Unos lo acogerán y su vida adquirirá una dignidad nueva: su 
existencia se llenará de luz y de esperanza. Otros lo rechazarán y su vida 
se echará a perder: el rechazo a Jesús será su ruina. 
 
Al tomar postura ante Jesús, «quedará clara la actitud de muchos 
corazones». Él pondrá al descubierto lo que hay en lo más profundo de 
las personas. La acogida de este niño pide un cambio profundo. Jesús no 

viene a traer tranquilidad, sino a generar un proceso doloroso y conflictivo de conversión radical.  
 
Siempre es así. También hoy. Una Iglesia que tome en serio su conversión a Jesucristo, no será 
nunca un espacio de tranquilidad sino de conflicto. No es posible una relación más vital con Jesús 
sin dar pasos hacia mayores niveles de verdad. Y esto es siempre doloroso para todos. 
 
Cuanto más nos acerquemos a Jesús, mejor veremos nuestras incoherencias y desviaciones; lo 
que hay de verdad o de mentira en nuestro cristianismo; lo que hay de pecado en nuestros 
corazones y nuestras estructuras, en nuestras vidas y nuestras teologías. ”                          

                                                                                                     José Antonio Pagola 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 

DISSABTE: 30 20h. Dr. Antoni Ribalta Vilaplana i Mn. Antonino Tenas Alives. 

DIUMENGE:31 11h. 
13h. 
20h. 

 
Joaquim;  María, Nicolás i Felisa. 
NO  MISSA  VESPERTINA 

DILLUNS:1 11h. 
13h. 

Lluis Rius Solé 

DIMARTS: 2 20 h.  
DIMECRES: 3 20h.  
DIJOUS:4 20h.  

DIVENDRES:5 20h. VIGILIA DE REIS    NO MISSA VESPERTINA 

DISSABTE:6 11h. 
13h. 
20h. 

Esposos Ramon Collado i Rosa Pagès. 
 
NO  MISSA  VESPERTINA 

DIUMENGE:7              11h. 
13h. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


