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ANEUMARENDINS

Epifania

Segons el que ens relata l’evangelista Sant
Mateu, «quan va néixer Jesús a Betlem de
Judea, en temps del rei Herodes, vingueren d’Orient uns mags i en arribar a Jerusalem preguntaven: “On és el rei dels
jueus que acaba de néixer? Hem vist com
s’aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge”» (Mt 2,12). El fet de posar-se en camí per a trobar
finalment el Nen Déu demostra un esperit ple d’esperança, que els dugué a atènyer la meta que s’havien traçat. Crida
l’atenció que mentre a Jerusalem ningú sabia que Déu ja habitava enmig del seu poble, uns homes que procedien de terres
llunyanes, guiats per una simple estrella,
i que havien arriscat tantes coses en aques-

ta recerca, estaven a punt de trobar el Messies.
Sant Joan Crisòstom ho descriu amb una
frase plena de penetració psicològica que
defineix l’estat interior d’aquells homes:
«No es varen posar en camí perquè haguessin vist l’estrella, sinó que varen veure l’estrella perquè s’havien posat en camí». És
a dir, que el seu cor estava prèviament en
marxa, en una atenta observació dels signes del firmament, de la realitat. Tenien l’esperança —com molts dels seus contemporanis— que alguna cosa gran estava a punt
de succeir, i quan descobriren aquell signe,
no es varen conformar amb la comprovació de l’esdeveniment, sinó que varen se-

guir el seu rastre de llum fins al final. Escrutaven el cel i al mateix temps seguien els
impulsos del cor. Varen captar el senyal i
varen seguir l’estel fins al trobament amb
el Nen Déu. I en aquella aventura de recerca varen deixar les seves possessions, les
seves comoditats, les seves seguretats.
Les actituds que observem en els Mags d’Orient resulten molt eloqüents per al nostre
caminar de creients. Abans que res, veiem
en ells un cor inquiet, que els porta a sortir
de la seva terra i de les seves seguretats,
que els porta a viure amb un esperit obert
a la veritat; tot al contrari del rei Herodes,
que vivia absolutament atrapat pel poder
i la riquesa. Així ha de ser el nostre cor:
inquiet, insatisfet i inconformista, sense
acontentar-se amb la rutina d’aquest món.
La inquietud del cor afavoreix una actitud
de recerca i de posar-se en camí. Una recerca sense por per a trobar, per conèixer
i reconèixer; una recerca no exempta d’esforç, de renúncies i de sacrificis. Els Mags
eren segurament persones acomodades,
amb una existència de seguretat i benestar. Malgrat això, no tenen por de perdre seguretats, no temen afrontar les incomoditats i es posen en camí endinsant-se per
rutes desconegudes.
També donen mostres d’una gran humilitat
i confiança en la providència, perquè ells,
que eren tan savis i estudiosos, homes de
ciència, es deixen guiar per un estel. I tot
això per a arribar a l’encontre amb Jesús,
per a contemplar el misteri del Déu fet carn
i adoptar una actitud d’adoració. I a l’adoració li segueix el do del millor d’allò que cadascun disposava: or, encens i mirra. I després, la comunicació plena de goig.
Avui dia també hi ha molts homes i dones
que no es conformen amb allò que és aparent, rutinari, que es pregunten directament
per Déu o cerquen el seu rostre quan fan el
bé, quan segueixen la veritat, quan treballen per la llibertat i la justícia. En ells hi
reconeixem l’actitud honrada i coherent
d’aquells Mags d’Orient, els qui varen obrir
el camí, els qui varen inaugurar el camí dels
pobles cap a Crist, cap a Déu, que ha vingut a salvar-nos, que surt a l’encontre de
tot ésser humà, perquè la seva voluntat salvadora és universal. Santa Epifania!
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ENTREVISTA

GLOSSA

Per a una missa
més fàcil

No s’han perdut mai

JOSEP LLIGADAS

El Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) ha
publicat El libro de la misa diaria, que
pretén «fer possible una celebració de
la missa diària més fàcil i més digna,
estalviant que el celebrant hagi de portar el missal d’un lloc a l’altre». Conté
per a les fèries de tots els temps litúrgics, i per a totes les celebracions del
Propi dels Sants, allò que el celebrant
necessita per als moments en què no
és a l’altar. Josep Lligadas, membre del
CPL i editor del llibre, avança que la versió catalana es publicarà quan estigui
a punt la nova edició del missal.
Aquest llibre pretén embellir la litúrgia
dels dies feiners?
Jo diria que més aviat fer-la ben feta
perquè doni tot el fruit que pot donar.
Tenir un llibre des d’on llegir més fàcilment les oracions o disposar d’un acte penitencial en què es reflecteixi la
varietat que ens aporten els temps litúrgics o les festes, sens dubte que
ajuda a donar aquest millor fruit.
Creieu que es manté molt o poc el costum que alguns fidels vagin a missa entre setmana?
Depèn molt de cada lloc, dels costums
que hi han arrelat. Certament, la convocatòria general per a tot el poble cristià
és a la missa dominical, però la missa
diària ofereix un espai important de trobada amb Jesucrist i de relació comunitària, que als que hi participen sens
dubte que els va molt bé.
A més dels textos oficials del Missal,
quins textos aporta el llibre com a subsidi?
Hi ha tot allò que es diu des de la seu del
president de la celebració: un formulari
d’acte penitencial per a cada dia, i la introducció i conclusió de la pregària dels
fidels amb la indicació de la pàgina
corresponent de les intencions en el
llibre Oración de los fieles. I una distribució d’oracions per als dies feiners de
durant l’any, per evitar repetir cada dia
les oracions del diumenge anterior.
Òscar Bardají i Martín

Uns dies abans de la festa de Reis,
uns avis acullen a casa els cinc nets.
Tres són de la filla i dos del fill. Els pares tenen feina aquesta tarda, han
d’anar a comprar i van pensar que els
avis en podrien tenir cura. «Fa fred
—diuen els pares— i és millor que
passeu la tarda junts amb els avis».
Els infants tenen entre quatre i nou
anys. Els agrada anar a casa dels
avis, saben moltes coses i les expliquen molt bé. L’estada ofereix un allicient especial: el pessebre, amb moltes figures, que els avis fan sobre
una taula baixa. Les citades figures
capten l’atenció infantil i desenvolupen la capacitat d’imaginar com es
relacionen, què diuen i què fan els
personatges de fang.
Aplegats a l’entorn del pessebre,
l’avi inicia la seva explicació fent algunes preguntes per identificar els protagonistes del relat del naixement de
Jesús. Els dos nets més grans han
escoltat l’avi altres anys i dominen
més bé el tema. Entre preguntes, explicacions i aclariments, l’avi relata
el naixement de Jesús, les circumstàncies que l’envoltaren, el paper de
cadascú. Després l’àvia suggereix

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

cantar una nadala. Ha calgut trobarne una de coneguda per tots: «La del
rabadà», proposa un dels petits, i és
consensuada. Segueix el berenar i
una altra vegada, davant el pessebre,
reciten tres dècimes del dia de Nadal i, en acabat, resen el parenostre
«agafats de les mans com ho fem a
la catequesi», proposa la neta gran.
Els pares arriben a temps per afegirs’hi. Se’n van pares i fills. Els nets,
contents per la tarda en família. Els
avis, cansats però satisfets. Han tramès el que van aprendre dels seus
pares i avis. També han pregat en família.
El dia de Reis es retroben. Els regals dels mags d’Orient, ben identificats amb el nom de cadascú, són al
sofà. Un dels nets diu, recordant les
explicacions de l’avi: «Els mags van
seguir la llum de Déu i no s’han perdut mai». «L’alegria que tingueren en
veure l’estrella va ser immensa. Van
entrar a la casa, veieren el nen amb
Maria, la seva mare, es prostraren a
terra i el van adorar» (Mt 2,9-11). Es
tracta de seguir sempre aquella llum
i, quan desapareix o ho sembla, esperar confiadament. Tornarà a passar!

LEXORANDILEXCREDENDI

La ternura del santo
nombre de Jesús
HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

Con el salmista proclamamos: «¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es
tu nombre en toda la tierra!» (Sl 8,2).
El ángel manifestó a María que el
Hijo del Altísimo que ella iba a concebir tendría por nombre Jesús. José
recibió el encargo de ponerle el nombre: «Le llamarás Jesús» (Lc 1,26-38;
Mt 1,18-25).
El nombre que el Hijo del Altísimo
recibe desde el cielo denota salvación, misericordia, servicio. Él se despojó de sí mismo, se hizo semejante
a nosotros: siendo de condición divina, tomó la condición de esclavo.
El Papa, en la homilía de un 3 de
enero, día del Santísimo Nombre de Jesús, exhortaba a tener entre noso-

tros los sentimientos propios de Cristo Jesús. A hacer lo que hizo Él y con
sus mismos sentimientos, con los sentimientos del corazón de un Dios que,
por amor, «se vació de sí mismo».
Que la Madre de Dios nos haga partícipes de la ternura con la que ella
nombraba a su Hijo Jesús. Que María,
nuestra Madre, nos ayude a invocarlo con la confianza con la que lo han
hecho los fieles desde el comienzo
de la Iglesia. Que nuestra Señora,
Reina de cielos y tierra, nos conceda
que, junto a ella, doblemos la rodilla
ante su Hijo, a quien «Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre» (cfr. Flp 2,511).

Lectures
de la missa
diària
i santoral
7. Dilluns (lit. hores: 2a
setm.) [1Jn 3,22–4,6 / Sl 2 /
Mt 4,12-17.23-25]. Sant Ramon de Penyafort (†1275),
prev. dominicà, del Penedès,
patró dels juristes i canonistes.
Sant Julià de Toledo, bisbe; santa Virgínia, mr.; sant Crispí, bisbe; sant Tell, abat.
8. † Dimarts [1Jn 4,7-10 /
Sl 71 / Mc 6,34-44]. Sant Apollinar, bisbe; sant Severí, abat;
santa Gúdula (†712), vg., a
Brussel·les; sant Pere Tomàs,
bisbe (carmelità).
9. Dimecres [1Jn 4,11-18 /
Sl 71 / Mc 6,45-52]. Sant Eulogi de Còrdova, prev. i mr. (859)
mossàrab. Sants Julià i Basilissa, esposos mrs.; sant Andreu
Corsini, bisbe (carmelità); santa Marciana, vg. i mr.
10. Dijous [1Jn 4,19–5,4 / Sl
71 / Lc 4,14-22]. Sant Agató,
papa (sicilià, 678-681); sant
Pere Ursèol, monjo de Sant Miquel de Cuixà; beat Gregori X,
papa (1271-1276).
11. Divendres [1Jn 5,5-13 /
Sl 147 / Lc 5,12-16]. Sant Higini, papa (grec, 138-142) i mr.;
sant Salvi, bisbe i mr.; santa
Hortènsia, vg.; beats Gonçal
d’Amarante i Bernat Scammacca, prev. dominicans; beata Anna M. Janer, fundadora de les
Germanes de la Sagrada Família d’Urgell.
12. Dissabte [1Jn 5,14-21 /
Sl 149 / Jn 3,22-30]. Sant Arcadi, mr.; sant Alfred, monjo, patró de l’amistat; sant Nazari,
monjo; santa Tatiana, mr.; sant
Martí de Lleó, prev.; sant Victorià, bisbe; sant Antoni-Maria
Pucci, prev. servita; santa Cesarina, vg.; sant Bernat de Corleone, rel. caputxí; beat Pere-Francesc Jamet, prev.
13. † Diumenge vinent, Baptisme del Senyor (lit. hores: 3a
setm.) [Is 42,1-4.6-7 (o bé: Is
40,1-5.9-11) / Sl 28 (o bé: Sl
103) / Ac 10,34-38 (o bé: Tt 2,
11-14;3,4-7) / Lc 3,15-16.2122]. Sant Hilari (†367), bisbe
de Poitiers i dr. de
l’Església. Sant Gumersind, mr.; santa Verònica de Benasco, vg.
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COMENTARI

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 60,1-6)
Alça’t radiant, Jerusalem, que arriba la teva llum, i sobre teu clareja com l’alba la glòria del Senyor. Mentre
les tenebres embolcallen la terra, i fosques nuvolades
cobreixen les nacions, sobre teu clareja el Senyor i apareix la seva glòria. Els pobles s’acosten a la teva llum,
els reis busquen la claror de la teva albada. Alça els ulls
i mira al teu entorn: tots aquests s’apleguen per venir
cap a tu; porten de lluny els teus fills, duen als braços
les teves filles. Tota radiant i meravellada veuràs amb
el cor eixamplat com aboquen damunt teu els tresors
del mar, i porten a casa teva la riquesa de les nacions.
Et cobriran onades de camells, dromedaris de Madian i
d’Efà; tots vénen de Sabà portant or i encens i cantant
la grandesa del Senyor.

Lectura del libro de Isaías (Is 60,1-6)
¡Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu
luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! Las tinieblas
cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti
amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de
tu aurora. Levanta la vista en torno, mira: todos esos
se han reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos desde
lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás
y estarás radiante; tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti,
y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una
multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá.
Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor.

Salm responsorial (71)
R. Tots els pobles, Senyor, us faran homenatge.
Déu meu doneu al rei el vostre dret, / doneu al príncep
la vostra rectitud. / Que governi amb justícia el vostre
poble, / que sigui recte amb els humils. R.
Que el benestar floreixi als seus dies, / i mesos i anys
abundi la pau. / Que domini des d’un mar a l’altre, / des
del Gran Riu fins a l’extrem del país. R.
Li portaran obsequis les illes / i els reis de Tarsís; /
els reis d’Aràbia i de Sabà / li oferiran presents. / Li faran homenatge tots els reis, / se li sotmetran tots els
pobles. R.
Salvarà els pobres que reclamen, / els desvalguts que
no tenen defensor. / S’apiadarà dels pobres i dels febles, / els salvarà de la mort. R.

Salmo responsorial (71)
R. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la
tierra.
Dios mío, confía tu juicio al rey, / tu justicia al hijo de reyes, / para que rija a tu pueblo con justicia, / a tus humildes con rectitud. R.
En sus días florezca la justicia / y la paz hasta que falte
la luna; / domine de mar a mar, / del Gran Río al confín de la tierra. R.
Los reyes de Tarsis y de las islas / le paguen tributo. /
Los reyes de Saba y de Arabia / le ofrezcan sus dones; / Póstrense ante él todos los reyes, / y sírvanle todos los pueblos. R.
Él librará al pobre que clamaba, / al afligido que no tenía
protector; / él se apiadará del pobre y del indigente, /
y salvará la vida de los pobres. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes
(Ef 3,2-3a.5-6)
Germans, segurament heu sentit dir que Déu m’ha confiat la missió de comunicar-vos la seva gràcia: per una
revelació he conegut el misteri secret, que els homes
no havien conegut en les generacions passades tal com
ara Déu l’ha revelat per l’Esperit als sants apòstols de
Crist i als profetes. El secret és aquest: que des d’ara,
per l’evangeli, tots els pobles, en Jesucrist, tenen part en
la mateixa herència, formen un mateix cos i comparteixen la mateixa promesa.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Efesios (Ef 3,2-3a.5-6)
Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de la
gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros,
los gentiles. Ya que se me dio a conocer por revelación
el misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por
el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo
cuerpo, y partícipes de la misma promesa en Jesucristo,
por el Evangelio.

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
(Mt 2,1-12)
Quan va néixer Jesús, a Bet-Lèhem de Judea, en temps del
rei Herodes, vingueren d’Orient uns mags i, en arribar a
Jerusalem, preguntaven: «¿On és el rei dels jueus que
acaba de néixer? Hem vist com s’aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge». El rei
Herodes i tota la ciutat de Jerusalem s’inquietaren en sentir aquestes noves. Herodes convocà tots els grans sacerdots amb els lletrats del poble i els preguntava on
havia de néixer el Messies. Ells respongueren: «A BetLèhem de Judea. Així ho escriu el profeta: “Bet-Lèhem,
terra de Judà, no ets de cap manera la més petita entre
les famílies de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que
pasturarà Israel, el meu poble”». Llavors Herodes cridà secretament els mags i s’informà ben bé del moment en
què s’havia aparegut l’estrella. Després els encaminà a
Bet-Lèhem amb aquesta recomanació: «Aneu, busqueulo ben bé, aquest nen, i quan l’haureu trobat, feu-m’ho
saber, que jo també vull presentar-li el meu homenatge». Sortint de l’audiència del rei, es posaren en camí.
Llavors s’adonaren que l’estrella que havien vist aixecar-se anava davant d’ells fins que s’aturà sobre el lloc
on hi havia el nen. La seva alegria en veure allà l’estrella
va ser immensa. Entraren tot seguit a la casa, veieren el
nen amb Maria, la seva mare i, prostrats a terra, li presentaren el seu homenatge. Van obrir llavors les seves
arquetes per oferir-li presents: or, encens i mirra.
Després, advertits en un somni que no anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren al seu país per un altre camí.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo
(Mt 2,1-12)
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos
del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de
los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su
estrella y venimos a adorarlo». Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó
a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les
preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el
profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho
menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti
saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel”». Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que
le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad
cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino
y, de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó
a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde
estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa
alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María,
su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después,
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso
y mirra.
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que
no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro
camino.

Crist, resposta
de Déu per a
una humanitat
en recerca
de sentit
MN. MARCOS ACEITUNO DONOSO

Avui la litúrgia ens convida a rellegir les
primeres pàgines de l’Evangeli de Mateu.
En efecte, el Fill de Déu ha nascut com
a veritable home en el si d’una nissaga humana veritable i pròpia, amb els
seus èxits i els seus fracassos, amb
els seus sants i els seus pecadors. No
ha fet escarafalls, no ha demanat cap
mèrit previ, sinó que ha actuat amb misericòrdia i condescendència envers Israel i tots els pobles de la humanitat. Jesús, fet Infant, vol néixer en els nostres
cors perquè vol il·luminar-nos amb la llum
de l’amistat amb Déu. Aquesta amistat no és només un bon desig del Pare
etern, ans al contrari, Déu vol incidir en l’aquí i l’ara de les nostres vides amb una
força que prové de la seva pròpia grandesa: la gràcia de Déu. I aquí és on entren
els savis orientals de l’Evangeli d’avui.
Segons el primer Evangeli, els savis
orientals han descobert signes estel·lars
que parlen d’una nova època en la història humana, perquè Crist ha inaugurat
uns temps nous, una nova Aliança, renovació del Primer Testament, un nou i definitiu Testament amb tots els pobles de
la terra. Nosaltres sabem, gràcies a l’Escriptura, que aquests temps nous són els
temps de la fe, l’esperança i l’amor, regals de Déu per a tothom qui té fe en Ell
per Jesucrist. Finalment, en els dons que
veiem ressenyats en el relat de sant Mateu, nosaltres podem veure-hi quines
són les autèntiques ofrenes que podem
oferir al Fill de Déu, allò que posseïm de
més noble, bell, humà i espiritual. Concretament: un cor obert a l’amor, una memòria capaç d’esperar en Déu contra tota
esperança i una intel·ligència desitjosa
de la comunicació amb el Senyor per la
pregària i la confessió de fe que es torna
vida quotidiana.
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V I DA  D I O C E SA N A

Aquest diumenge 6 de gener, a les 12 h.
Missa d’Epifania a la Catedral.

—24 de març: Santa Creu de Bellaterra.
—31 de març: Missa de cloenda a Sant
Pere d’Octavià (Sant Cugat del Vallès).

Notícies

Divendres 11, a les 14 h. Reunió dels
bisbes de la Província Eclesiàstica a
Barcelona.

bre, a les 13 h, Mons. Saiz Meneses
rebé el Sr. Andrés Perelló, Ambaixador
d’Espanya a la UNESCO en visita per a
conèixer de prop la candidatura de la
Seu d’Ègara com a patrimoni de la humanitat. Hi foren presents el Sr. Alfredo
Vega, Alcalde de Terrassa, Mn. Antoni
Deulofeu, Rector, el Consell Parroquial
i regidors de l’Ajuntament.

de Nadal i va impartir la Benedicció apostòlica.

Dissabte 12, a les 20 h. Confirmacions
a la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola.

Agenda

Del diumenge 13 al dissabte 19. Participa en els Exercicis espirituals per a
bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid.

Visita guiada al Santuari de la Mare de
Déu de la Salut. Cada primer diumenge de mes a 2/4 de 12, després de la
Missa de 2/4 d’11.

Visita Pastoral
En aquest curs 2018-2019, el Sr. Bisbe,
ajudat pel seu Bisbe auxiliar realitzarà la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de
Sant Cugat del Vallès.
Les Misses estacionals a les parròquies seran:
—20 de gener: Sant Cebrià de Valldoreix (a l’església de l’Assumpció).
—3 de febrer: Sant Pere d’Octavià (Sant
Cugat del Vallès).
—17 de febrer: Sant Joan Baptista de
Mirasol.
—3 de març: Mare de Déu de Montserrat de la Floresta.

Admissió a Ordes. El dia 11 de desembre, al Seminari diocesà, Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar i Rector, va
celebrar l’Admissió als Ordes dels seminaristes Joan Marc Flaqué, Martí Triguell i Marcos Sanfélix.

La Seu d’Ègara candidata a Patrimoni
de la Humanitat. El dia 13 de desem-

Pessebre Vivent del Roser de Cerdanyola. El diumenge 16 de desembre
va tenir lloc la representació del Pessebre Vivent que organitza cada any la
parròquia de la Mare de Déu del Roser
i la Fundació Roser de Maig de Cerdanyola. Mons. Saiz Meneses presidí la
representació i adreçà la seva felicitació a tots els col·laboradors.
El Sr. Bisbe celebra el Nadal. Mons. Josep Àngel Saiz Meneses va celebrar la
Missa del Gall a la mitjanit del dia 24
de desembre. L’endemà dia 25, a les
12 del migdia, celebrà la Missa del dia

Según nos relata el evangelista San
Mateo, «habiendo nacido Jesús en
Belén de Judea en tiempos del rey
Herodes, unos magos de Oriente se
presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos
visto salir su estrella y venimos a
adorarlo» (Mt 2,1-2).
El hecho de ponerse en camino para encontrar finalmente al Niño Dios
demuestra un espíritu lleno de esperanza, que les llevó a alcanzar la
meta que se habían trazado. Llama
la atención que mientras en Jerusalén nadie era consciente de que
Dios habitaba ya en medio de su pueblo, unos hombres procedentes de
tierras lejanas, guiados por una simple estrella, que habían arriesgado tantas cosas en esa búsqueda,
estaban a punto de encontrar al Mesías.

San Juan Crisóstomo lo describe
con una frase llena de penetración
psicológica, que define el estado interior de aquellos hombres: «No se
pusieron en camino porque hubieran
visto la estrella, sino que vieron la
estrella porque se habían puesto en
camino». Es decir, que su corazón
estaba previamente en marcha, en
atenta observación de los signos del
firmamento, de la realidad. Tenían
la esperanza —como no pocos de
sus contemporáneos— de que algo
grande estaba a punto de suceder,
y cuando descubrieron aquel signo, no se conformaron con la comprobación del acontecimiento, sino
que siguieron su estela de luz hasta
el final. Escrutaban el cielo a la vez
que seguían los impulsos del corazón. Captaron la señal y siguieron
la estrella hasta el encuentro con el
Niño Dios. Y en aquella aventura de

Octavari de Pregària per la Unitat dels
Cristians. Del 18 al 25 de gener, els cristians de les diverses confessions fem
pregària per la Unitat dels Cristians. Hi
hauran diversos actes a les parròquies
que culminaran amb la celebració de les
Vespres ecumèniques, presidides pel
Sr. Bisbe, el dia 25 de gener, festa de la
Conversió de l’Apòstol Sant Pau, a les
7 de la tarda a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa.

† JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES
Obispo de Terrassa

REMADMARADENTRO

Epifanía

Pregària a l’estil de Taizé. A la parròquia
de Sant Pere d’Octavià (Sant Cugat del
Vallès): dissabte 12 de gener, a les 21 h.
Tema: la misericòrdia. A la parròquia de
Santa Maria de Rubí: el diumenge 13,
a les 19 h.

búsqueda, tuvieron el coraje de dejar sus posesiones, sus comodidades, sus seguridades.
Las actitudes que observamos en
los Magos de Oriente resultan muy
elocuentes para nuestro caminar
de creyentes. Ante todo, vemos en
ellos un corazón inquieto, que les lleva a salir de su tierra y de sus seguridades, que les lleva a vivir con una
mente abierta a la verdad; todo lo
contrario que el rey Herodes, que vivía absolutamente atrapado por el
poder y la riqueza. Así ha de ser nuestro corazón, inquieto, insatisfecho e inconformista, sin contentarse con la rutina de este mundo. La inquietud del
corazón favorece una actitud de búsqueda y de ponerse en camino. Búsqueda sin miedo para encontrar, para
conocer y reconocer; una búsqueda
no exenta de esfuerzo, de renuncias, de
sacrificios. Seguramente los Magos
eran personas acomodadas, con una
existencia de seguridad y bienestar.
Sin embargo, no temen la desinstalación, no temen afrontar las incomodidades y se ponen en camino adentrándose por rutas desconocidas.

También dan muestras de una gran
humildad y confianza en la providencia, pues ellos, que eran sabios y
estudiosos, hombres de ciencia, se
dejan guiar por una estrella. Y todo ello para llegar al encuentro con
Jesús, para contemplar el misterio
del Dios hecho carne y adoptar una
actitud de adoración. Y a la adoración
le sigue el don de lo mejor de que
cada uno disponía: oro, incienso y mirra. Y después, la comunicación gozosa.
Hoy día también hay muchos hombres y mujeres que no se conforman
con lo que es aparente, con lo rutinario, que se preguntan directamente por
Dios o buscan su rostro cuando hacen el bien, cuando siguen la verdad,
cuando trabajan por la libertad y la
justicia. En ellos se reconoce la actitud honrada y coherente de aquellos
Magos de Oriente, los que abrieron
el camino, los que inauguraron el camino de los pueblos hacia Cristo, hacia Dios, que ha venido a salvarnos,
que sale al encuentro de todo ser humano, porque su voluntad salvadora
es universal. ¡Santa Epifanía!
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