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ANY XIX

En aquests dies, els infants de les nos-
tres famílies gaudeixen dels regals que 
els han portat els Mags d’Orient. A qui no 
li agrada que li facin regals! Són dies de 
trobades familiars, de veure persones 
que potser, per la pandèmia que encara 
ens acompanya, fa temps que no vèiem. 
Ho hem de viure amb agraïment i joia, ac- 
tituds pròpies del cristià en aquest temps 
de Nadal.

Però encara que no rebéssim cap regal 
de Reis, Déu ens ha fet el més gran, el seu 
Fill: «Déu ha estimat tant el món que ha 
donat el seu Fill únic perquè no es perdi 
cap dels qui creuen en ell, sinó que tin-
guin vida eterna» (Jn 3,16).

Aquest passat dijous celebràvem la so-
lemnitat de «l’Epifania del Senyor», i avui, 
últim diumenge del temps de Nadal i fron- 
tissa amb el temps durant l’any que re-

prenem, celebrem el «Baptisme del Se-
nyor». La tradició cristiana, de manera es- 
pecial a l’Orient, uneix íntimament tres 
«epifanies» o manifestacions del Senyor. 
L’antífona del càntic de Maria, a les se-
gones Vespres d’Epifania, ens presenta 
un resum d’aquesta triple manifesta-
ció: «Celebrem un dia santificat per tres  
miracles: avui, l’estel va guiar els mags 
al pessebre; avui, a les noces, l’aigua fou 
convertida en vi; avui, Crist, per salvar- 
nos, volgué ser batejat per Joan en el Jor- 
dà.»

Els evangelis d’aquests dies ens relaten 
les manifestacions de la divinitat de Je-
sús. El dia de l’Epifania contemplem el 
passatge dels Mags d’Orient que visiten  
i adoren el Fill de Déu a Betlem, guiats per  
un estel (Mt 2,1-12). Avui diumenge, festa  
del Baptisme del Senyor, llegim el text de 
l’Evangeli en què Jesús baixa al Jordà,  

és batejat per Joan, s’obre el cel, baixa 
l’Esperit Sant en forma com de colom i se  
sent una veu del cel: «Ets el meu Fill, el 
meu estimat; en tu m’he complagut» (Lc 
3,22). Finalment, diumenge vinent llegi-
rem el text de les noces de Canà en què 
Jesús converteix l’aigua en vi: «Així ma-
nifestà la seva glòria, i els seus deixebles 
cregueren en Ell» (Jn 2,11). Descobrim, per 
tant, que en pocs dies se’ns presenten 
tres «epifanies» o manifestacions de la 
glòria del Senyor: la fe dels gentils (dels 
quals són figura els Mags o Savis d’O-
rient), el baptisme al Jordà i les noces de  
Canà.

Tots tres passatges ens parlen també 
del misteri de Jesucrist i l’Església, misteri 
d’unes noces que tenen la seva font sal-
vífica en el sagrament del Baptisme que 
és la porta d’entrada a l’Església, Esposa 
de Jesucrist, sempre unida al seu Cap.

Benvolguts, possiblement aquests dies 
hem fet àpats familiars i hem rebut re-
gals materials; nosaltres hem de plante-
jar-nos què oferir-li al Senyor. Ell ens ho ha  
donat tot: s’ha donat Ell mateix, fent-se 
home i patint la mort en creu, per donar- 
nos entrada a la vida eterna, units per 
sempre a Ell.

Us convido, en aquest diumenge del Bap- 
tisme del Senyor, a preguntar-vos què po- 
dem oferir-li nosaltres. Prenent l’exem-
ple dels Mags d’Orient, que van regalar al 
Senyor or, encens i mirra, quins aspectes 
de la nostra vida podem oferir i dedicar 
al Senyor? Què hauríem d’apartar de la 
nostra rutina que ens separa del Senyor?  
Segur que els passatges que hem con-
templat aquests dies en les celebracions  
del Nadal ens ajudaran a il·luminar la nos- 
tra pregària per descobrir què vol el Se-
nyor.

Els regals del Senyor
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL

Administrador diocesà de Terrassa
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ENTREVISTA

ALMUDENA VILARIÑO

La M. Almudena Vilariño va entrar amb 
18 anys al monestir de San Paio de Ante  
Altares de Santiago de Compostel ·la.  
Ara, que en té 43, ha estat elegida aba- 
dessa d’aquesta comunitat benedicti- 
na, que està íntimament relacionada 
amb el descobriment de la tomba de 
l’apòstol, l’any 813. Des del 1499 viuen «a  
la seva ombra: custodiant-lo i deixant- 
nos custodiar per ell», assegura.

Com afronta el repte que li han propo - 
sat?
Amb temor i tremolor, però també amb  
il·lusió i amb confiança, perquè han es- 
tat les pròpies germanes que han apos- 
tat per mi, s’hi han atrevit, han estat  
valentes; per tant, hem d’intentar-ho. La  
comunitat la formem 26 monges, amb 
edats molt dispars: des de 94 anys, la  
més gran, a 23 la més jove; la mitjana és  
alta, com a tots els monestirs.

Com esteu vivint la disminució de vo- 
cacions?
Aquesta situació de debilitat suscita  
moments de temor, però volem viure- 
ho amb esperança, ja que la vida dels 
nostres monestirs la porta el Senyor. El 
que més desitjaria és que tot plegat  
ho portéssim amb lucidesa, tot sabent  
que al Senyor se’l serveix des de qualse- 
vol lloc, com diu sant Benet a la Regla.  
És un camí de vida. Ara, arran de la crea- 
ció de la Congregació de Santa Hilde- 
garda, a la qual pertanyem, ens toca  
ajudar-nos mútuament —tot i que ca- 
da monestir és autònom— i formar- nos.  
A mi m’han encarregat la responsa- 
bilitat d’assessora de la formació: ofe- 
rir orientacions a les comunitats sobre  
aquest tema.

Com ha crescut la fe de la M. Almude-
na?
Realment, és com quan un es va fent 
gran, que no se n’adona. Crec que he 
aprofundit i estimat cada dia més la 
vida monàstica. Es va perdent aquella  
ingenuïtat de l’inici, però es manté la sen- 
zillesa… i es guanya en amor. La clau és  
caminar i aprendre cada dia, escoltar i  
pregar molt.

Òscar Bardají i Martín

Custodiant 
l’apòstol

Dissabte a la tarda. El centre d’esplai 
de la comunitat cristiana comença  
la seva activitat a dos quarts de cinc. 
A tres quarts de quatre ja han arribat  
tots els monitors. Es reuneixen a la ca-
pella per a l’estona de pregària amb 
què inicien l’activitat. Fa molts anys 
que és així. Algun dels actuals monitors  
és fill o filla d’antics monitors que ja co- 
mençaven l’activitat setmanal del cen- 
tre d’esplai amb una pregària.

S’asseuen en un quasi cercle, da-
vant de l’altar. Una de les monitores  
inicia el senyal de la creu al qual s’hi afe- 
geixen els altres membres de l’equip. 
Reparteix una octaveta amb una tira  
de còmic d’un conegut dibuixant d’a-
quest gènere, amb l’objectiu de cen-
trar el tema de la pregària d’aquest 
dissabte: «l’elecció». En les seves pa-
raules assenyala la importància de l’e - 
lecció en el context de l’esplai quan 
afecta les persones, siguin infants o 
monitors, de cercar sempre la veritat 
i el bé, de ponderar totes les possibili-
tats que estan en joc. Va concloure la 
seva presentació assenyalant que l’e- 
lecció s’ha de fer des de l’amor i el ser- 
vei. Va llegir per il·lustrar-ho un text de  
sant Pau entorn les actituds que neixen  

Començant  
la tarda d’esplai

de l’amor i el servei: «L’amor és pacient, és  
bondadós; l’amor no té enveja, no és al- 
tiu ni orgullós, no és groller ni interessat,  
no s’irrita ni es venja; no s’alegra de fer  
el mal, sinó que troba el goig en la ve-
ritat. Tot ho excusa, tot ho creu, tot ho 
espera, tot ho suporta. L’amor no pas-
sarà mai» (1Co 13,4-8).

Seguí una estona de pregàries formu- 
lades pels presents. Pregaren dema- 
nant força per no caure en el parany de  
deixar-se portar per la comoditat, per les  
preferències personals, per la in fluèn- 
cia i pressions d’altres, per conèixer les 
possibilitats, discernir ponderant-les i 
escollir. Es va cloure la trobada amb el 
res del Parenostre. Després, el director 
del centre d’esplai comentà diversos 
temes d’interès general per als moni-
tors sobre el calendari d’activitats, al-
gunes activitats concretes… 

Bon principi de la tarda del dissab-
te al centre d’esplai. Enfortir el sentit 
de pertinença de l’equip de monitors 
a una comunitat cristiana. Sentir- se 
units en la pregària. Millorar la tasca  
de monitors adquirint criteris, en aques- 
ta ocasió sobre l’elecció, a la llum de la 
Paraula. Units en equips com a educa- 
dors, fent present el Senyor.

GLOSSA  ENRIC PUIG JOFRA , SJ

Reconocer las sorpresas 
de Dios

En la solemnidad del Bautismo del Se-
ñor del año pasado, el papa Francis- 
co explicaba que Jesús «en el primer 
día de su ministerio, nos ofrece su “ma- 
nifiesto programático”». Podríamos  
decir que nos muestra «el cómo» de 
su estar entre nosotros. En otros pa- 
sajes evangélicos encontraremos  
la exposición del «qué», es decir, los 
«que-haceres» de su misión mesiá-
nica. Él mismo lo transmite a Juan (Mt 
11,5) y lo proclama en la sinagoga de 
Nazaret (cfr. Lc 4,18-19); su acción mi-
sericordiosa se extiende a enfermos 
y oprimidos; a todos nos alcanza su 
misión salvadora. 

En el «cómo» de su vida, impresiona 
que haya pasado la mayor parte del 
tiempo sin aparecer, en vida escon-
dida. «Nos revela la importancia a los 

ojos de Dios de cada gesto y momen-
to de la vida, también el más sencillo, 
también el más escondido.»

Hemos sido salvados gratuitamen-
te. Jesús pide ser bautizado y desea 
realizar el proyecto del Padre. Su cami- 
no pasa por la obediencia filial y la so- 
lidaridad con nosotros, frágiles y pe-
cadores. Es el camino de la humildad  
y de la plena cercanía de Dios a sus 
hijos.

Todo sucede en el marco del amor 
de la Trinidad: del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo (cf. Mt 1,10-11). El Padre que  
manifiesta el amor al Hijo, se desbor-
da en misericordia hacia nosotros.

María que vivió plenamente el «có-
mo» de su Hijo, nos ayude a vivir con 
amor y humildad las cosas ordinarias, 
entregados a Dios y a los hermanos.

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
10. K Dilluns (lit. hores: 1a setm.)  
[1Sa 1,1-8 / Sl 115 / Mc 1,14-20]. Sant 
Agató, papa (sicilià, 678-681); 
sant Pere Ursèol, monjo de Sant 
Miquel de Cuixà; beat Gregori X,  
papa (1271-1276).

11. K Dimarts [1Sa 1,9-20 / Sl: 1Sa 
2 / Mc 1,21-28]. Sant Higini, papa 
(grec, 138-142) i mr.; sant Salvi,  
bisbe i mr.; santa Hortènsia, vg.; 
beats Gonçal d’Amarante i Ber- 
nat Scammacca, prevs. domi- 
nicans; beata Anna M. Janer, 
fund. de les Germanes de la Sa- 
grada Família d’Urgell.

12. K Dimecres [1Sa 3,1-10.19-20 /  
Sl 39 / Mc 1,29-39]. 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. ser- 
vita; santa Cesarina, vg.; sant 
Bernat de Corleone, rel. caputxí;  
beat Pere-Francesc Jamet, prev.

13. K Dijous [1Sa 4,1-11 / Sl 43 / Mc 
1,40-45]. Sant Hilari (†367), bisbe  
de Poitiers i dr. de l’Església. Sant  
Gumersind, mr.; santa Verònica  
de Benasco, vg.

14. K Divendres [1Sa 8,4-7.10-22a /  
Sl 88 / Mc 2,1-12]. Sant Joan de Ri- 
bera, bisbe de València; sant  
Fèlix de Nola, prev.; sant Mala - 
quies, profeta (s. V aC); santa Ma- 
crina; beat Pere Donders, prev. 
redemptorista.

15. K Dissabte [1Sa 9,1-4.10b.17-
19;10,1a / Sl 20 / Mc 2,13-17]. Sant  
Pau, ermità a Tebes (Egipte, s. IV);  
sants Maur (Maure o Mauri) i Plà- 
cid, abats, deixebles de sant Be- 
net (s. VI); sants Habacuc (s. VII 
aC) i Miquees (s. VIII aC), profe- 
tes; sant Efisi, mr.; santa Secun-
dina, vg. i mr.; sant Francesc Fer- 
nàndez Capillas, prev. dominicà  
i mr.; beat Jaume de Villa, rel. ser- 
vita.

16. K † Diumenge vinent, II de  
durant l’any (lit. hores: 2a setm.)  
[Is 62,1-5 / Sl 95 / 1Co 12,4-11 / Jn 2, 
1-12]. Sant Marcel I, papa (romà,  
308-309) i mr.; sant Fulgenci d’È- 
cija (†630), bisbe;  
santa Priscil·la (s. I),  
matrona romana; 
sant Berard, prev. 
franciscà i mr.
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COMENTARI

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 42,1-4.6-7)

Això diu el Senyor: «Aquí teniu el meu servent, 
de qui he pres possessió, el meu estimat, en 
qui s’ha complagut la meva ànima. He posat 
en ell el meu Esperit perquè porti el dret a les 
nacions. No crida ni alça la veu, no es fa sentir 
pels carrers; no trenca la canya que s’esberla, 
no apaga la flama del ble que vacil·la; porta el 
dret amb fermesa, sense defallir, sense vacil-
lar, fins haver-lo implantat a la terra, fins que 
les illes esperin les seves decisions.
  Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, et 
prenc per la mà, t’he configurat i et destino a 
ser aliança del poble, llum de les nacions, per 
tornar la vista als ulls que han quedat cecs, 
per treure de la presó els encadenats i allibe-
rar del calabós els qui vivien a la fosca».

Salm responsorial (28)

R.  Que el Senyor beneeixi el seu poble amb el 
do de la pau.

Doneu al Senyor fills de Déu, / doneu al Senyor 
glòria i honor, / honoreu el Senyor, honoreu el 
seu nom, / adoreu el Senyor, s’apareix la se-
va santedat. R.

La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües, /  
ve el Senyor sobre les aigües torrencials. / La 
veu del Senyor és potent, / la veu del Senyor és  
majestuosa. R.

El Déu majestuós fa esclatar la tempesta / i al  
seu palau tot canta: Glòria! / El Senyor té el so- 
li en les aigües diluvials, / i seu el Senyor, rei per  
sempre. R.

Lectura dels Fets dels Apòstols  
(Ac 10,34-38)

En aquells dies, Pere prengué la paraula i di-
gué: «Ara veig de veritat que Déu no fa diferèn-
cies a favor d’uns o altres; Déu acull tothom 
qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol naciona-
litat que sigui. Ell va adreçar la seva paraula al 
poble d’Israel, anunciant-li la nova feliç: la pau 
per Jesucrist, que és Senyor de tots.
  Vosaltres ja sabeu què ha passat dar rera-
ment per tot el país dels jueus, començant per 
Galilea, després que Joan havia predicat a la 
gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de 
Natzaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar  
ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder, com 
passà pertot arreu fent el bé i donant la salut 
a tots els qui estaven sota la dominació del 
diable, perquè Déu era amb ell».

  Lectura de l’Evangeli segons  
sant Mateu (Lc 3,15-16.21-22)

En aquell temps, la gent que vivia en l’expecta-
ció, sospitava si Joan no fora potser el Messies.  
Ell respongué dient a tothom: «Jo us batejo no-
més amb aigua, però ve el qui és més poderós  
que jo, tan poderós que no sóc digne ni de des- 
lligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant  
i amb foc».

Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús  
també fou batejat. Mentre pregava, s’obrí el cel  
i baixà cap a ell l’Esperit Sant en figura corporal  
com un colom i una veu digué des del cel: «Ets el  
meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut».

Lectura del libro de Isaías (Is 42,1-4.6-7)

Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien 
sostengo; mi elegido, en quien me complaz- 
co. He puesto mi espíritu sobre él, manifes- 
tará la justicia a las naciones. No gritará, no 
clamará, no voceará por las calles. La caña 
cascada no la quebrará, la mecha vacilan-
te no la apagará. Manifestará la justicia con 
verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta im-
plantar la justicia en el país. En su ley esperan  
las islas. 
  Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te 
cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza 
de un pueblo y luz de las naciones, para que 
abras los ojos de los ciegos, saques a los cau-
tivos de la cárcel, de la prisión a los que habi-
tan en tinieblas».

Salmo responsorial (28)

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Hijos de Dios, aclamad al Señor, / aclamad la 
gloria del nombre del Señor, / postraos ante el  
Señor en el atrio sagrado. R.

La voz del Señor sobre las aguas, / el Señor  
sobre las aguas torrenciales. / La voz del Se- 
ñor es potente, / la voz del Señor es magnífi-
ca. R.

El Dios de la gloria ha tronado. / En su templo, un  
grito unánime: «¡Gloria!». / El Señor se sienta so- 
bre las aguas del diluvio, / el Señor se sienta 
como rey eterno. R.

Lectura del libro de los Hechos 
de los Apóstoles (Hch 10,34-38)

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:  
«Ahora comprendo con toda verdad que Dios  
no hace acepción de personas, sino que acep- 
ta al que lo teme y practica la justicia, sea 
de la nación que sea. Envió su palabra a los  
hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva  
de la paz que traería Jesucristo, el Señor de to - 
dos. 
  Vosotros conocéis lo que sucedió en toda 
Judea, comenzando por Galilea, después del 
bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús  
de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del 
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y 
curando a todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él».

  Lectura del santo Evangelio  
según san Mateo (Mt 3,15-16.21-22)

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expecta-
ción, y todos se pregun taban si no sería Juan el  
Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: «Yo 
os bautizo con agua; pero viene el que puede  
más que yo, y no merezco desatarle la correa 
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego.»

En un bautismo general, Jesús también se 
bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó  
el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y  
vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el ama- 
do, el predilecto.»

BAPTISME DEL SENYOR

Som a les acaballes de Nadal, i la festa del Bap-
tisme del Senyor continua la revelació del mis-
teri de Jesucrist que vam encetar amb la festa  
de l’Epifania.

L’episodi del baptisme de Jesús que ens nar-
ra l’evangelista Lluc ve precedit pel testimoni de  
Joan Baptista; un testimoni que ja havia aparegut  
el diumenge III d’Advent.

L’evangelista assenyala que la gent «vivia en 
expectació» i es preguntava si Joan no era ell el  
Messies. Aquesta expectació no és altra cosa que  
l’espera de la intervenció messiànica per part del 
poble jueu. Joan d’una banda desemmascara 
els malentesos de la gent, però d’altra banda, re-
vela el misteri de Jesús que s’acosta a fer-se ba-
tejar. Joan només bateja amb aigua el Messies,  
però batejarà amb Esperit Sant. Ell prepara els cors  
dels creients, el Messies, però, judicarà aquest 
món amb el foc que no s’apaga. Joan és només un  
profeta, el Messies actuarà amb la força de Déu.

La imatge del foc, ja present en l’esbarzer que  
crema sense consumir-se, o bé al cim del Sinaí,  
des d’on ressona la paraula del Senyor, com tam- 
bé en les llengües de foc de l’Esperit a Pentecosta  
(cf. Ac 2,3), no és sinó expressió de l’acció trans-
formadora de Déu en la persona del Messies.

El baptisme de Jesús és narrat de manera sin-
tètica. En un context de pregària —que trobarem  
també en altres episodis de l’Evangeli de Lluc—, 
davalla l’Esperit Sant sobre Jesús, mentre resso-
na la veu del cel. Aquests elements contribueixen  
a revelar amb profunditat el misteri de Jesucrist.  
Ell és una persona en comunicació constant amb  
Déu (pregària), plena de l’Esperit diví (colom), i és  
el Fill estimat de Déu (veu).

Així, el Messies profetitzat per Joan Baptista té 
una novetat: no és un nou rei de Jerusalem, en la  
línia de David; és el Fill de Déu, ple de gràcia i d’Es- 
perit, que ve a transformar el món amb el foc d’a- 
quest Esperit, del qual ell és el portador. Val la pe- 
na creure en Jesús i ser batejats en el seu Esperit. 

« Mentre pregava,  
s’obrí el cel»

JORDI LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco

Baptisme del Crist (1474-1475), Andrea del Verrocchio 
 i Leonardo da Vinci. Galeria dels Uffizi, Florència (Itàlia)
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ganitzada per la Fundació Roser de 
Maig i la Parròquia de la Mare de Déu  
del Roser, a Cerdanyola del Vallès. 
També hi va ser present el Sr. Alcalde  
de Cerdanyola. 

Felicitació de Nadal a la Cúria. El di-
marts 21 de desembre tingué lloc la 
felicitació de Nadal a la Cúria dioce- 
sana. Mons. Salvador Cristau, Admi-
nistrador diocesà i Bisbe electe de 
Terrassa, va respondre a les paraules  
de felicitació que li adreçà Mn. Fidel  
Catalán, Vicari general. El Sr. Bisbe 
desitjà un sant Nadal a tots els dio-
cesans.

Felicitació de Nadal a Càritas dioce-
sana. El dimecres 22 de desembre, 
Mons. Salvador Cristau felicità el Na-
dal a tots els treballadors i membres  
de Càritas diocesana de Terrassa. 
També hi hagué un reconeixement 
als treballadors que es jubilen en-
guany.

VIDA DIOCESANA

Activitats de 
l’Administrador 
diocesà
D’aquest diumenge 9 al diumenge 
vinent dia 16. Participa en la Visita ad  
limina dels bisbes de Catalunya i Va-
lència a Roma.

Notícies

Missa hispano-mossàrab a les Es-
glésies de Sant Pere. El dissabte 18 de 
desembre, a les 11 del matí, Mn. Eduar- 
do Pire, Doctor en Litúrgia i especia-
lista en Litúrgia hispano-mossàrab, 
tornà a emprendre les celebracions  
en ritu hispano-mossàrab a les Esglé - 
sies de Sant Pere de Terrassa coinci-
dint amb la festa de la Mare de Déu de  
l’Esperança.

Institució d’acòlits a Llinars del Va-
llès. El dissabte 18 de desembre, al 
vespre, Mons. Salvador Cristau va ce- 
lebrar la Missa a la Parròquia de San-
ta Maria del Prat de Llinars del Vallès 

i instituí acòlits els Srs. Raúl Erones i 
Ramon Muntañola, que es preparen 
per rebre el diaconat. 

Concert de Nadal al Monestir de 
Sant Cugat. El dissabte 18 de desem-
bre, I Vespres del Diumenge IV d’Ad-
vent, tingué lloc el Concert de Nadal 
a la Parròquia de Sant Pere d’Octavià 
(Sant Cugat del Vallès). La coral i or-
questra de cambra Sant Sadurní in-
terpretà dues peces litúrgiques de W. 
A. Mozart i la Cantata 140 de J. S. Bach.

Pessebre Vivent al Roser de Cerda-
nyola. El diumenge 19 de desembre, 
Mons. Salvador Cristau assistí a la re-
presentació del Pessebre Vivent or-
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En estos días, los niños de nuestras  
familias disfrutan de los regalos que  
les han traído los Magos de Oriente.  
¡A quien no le gusta que le hagan re- 
galos! Son días de encuentros fami- 
liares, de ver a personas que quizá, por  
la pandemia que todavía nos acom- 
paña, hace tiempo que no veíamos.  
Debemos vivirlo con agradecimien- 
to y alegría, actitudes propias del cris- 
tiano en este tiempo de Navidad.

Pero aunque no recibiéramos nin- 
gún regalo de Reyes, Dios nos ha he- 
cho el más grande, su Hijo: «Dios ha  
amado tanto al mundo que le ha da- 
do a su Hijo único para que no se pier- 
da ninguno de los que creen en él,  
sino que tengan vida eterna» (Jn 3,16).

Este pasado jueves celebrába-
mos la solemnidad de la «Epifanía 
del Señor» y hoy, último domingo del  

tiempo de Navidad y bisagra con 
el tiempo durante el año que reto-
mamos, celebramos «el Bautismo 
del Señor». La tradición cristiana, de 
modo especial en Oriente, une ínti-
mamente tres «epifanías» o mani-
festaciones del Señor. La antí fona 
del cántico de María, en las segun-
das Vísperas de Epifanía, nos pre-
senta un resumen de esta triple  
manifestación: «Celebramos un día  
santificado por tres milagros: hoy, 
la estrella condujo a los magos al  
pesebre; hoy, en la boda, el agua 
fue convertida en vino; hoy, Cristo, 
para salvarnos, quiso ser bautiza-
do por Juan en el Jordán.»

Los evangelios de estos días nos 
relatan las manifestaciones de la 
divinidad de Jesús. El día de la Epi-
fanía contemplamos el pasaje de 

los Magos de Oriente que visitan 
y adoran al Hijo de Dios en Belén 
guiados por una estrella (Mt 2,1-12).  
Hoy domingo, fiesta del Bautismo  
del Señor, leemos el texto del Evan-
gelio en el que Jesús baja al Jor-
dán, es bautizado por Juan, se abre 
el cielo, baja el Espíritu Santo en for- 
ma como de paloma y se oye una 
voz del cielo: «Eres mi Hijo, mi ama-
do; en ti me he complacido» (Lc 3, 
22). Finalmente, el próximo domingo  
leeremos el texto de las bodas de 
Caná en las que Jesús convierte el  
agua en vino: «Así manifestó su glo- 
ria, y sus discípulos creyeron en Él»  
(Jn 2,11). Descubrimos, por tanto, que  
en pocos días se nos presentan tres  
«epifanías» o manifestaciones de 
la gloria del Señor: la fe de los genti- 
les (de la que son figura los Magos  
o Sabios de Oriente), el bautismo 
en el Jordán y las bodas de Caná.

Los tres pasajes nos hablan tam-
bién del misterio de Jesucristo y la 
Iglesia, misterio de unas bodas que 
tienen su fuente salvífica en el sa-
cramento del Bautismo que es la 

puerta de entrada a la Iglesia, Es-
posa de Jesucristo, siempre unida 
al que es su Cabeza.

Posiblemente muchos en estos 
días han celebrado comidas fami-
liares y han recibido regalos mate-
riales; nosotros debemos plantear-
nos qué ofrecerle al Señor. Él nos lo 
ha dado todo: se ha dado a Él mis-
mo, haciéndose hombre y sufrien-
do la muerte en cruz para darnos  
entrada a la vida eterna, unidos pa- 
ra siempre a Él.

Os invito, en este domingo del 
Bautismo del Señor, a preguntarnos  
qué podemos ofrecerle noso tros. 
Tomando el ejemplo de los Magos  
de Oriente que regalaron al Señor 
oro, incienso y mirra, ¿qué aspectos  
de nuestra vida podemos ofrecer y 
dedicar al Señor? ¿Qué deberíamos  
apartar de nuestra rutina que nos 
separa del Señor? 

Seguro que los pasajes que hemos  
contemplado estos días en las ce- 
lebraciones de la Navidad nos ayu- 
darán a iluminar nuestra oración pa- 
ra descubrir lo qué quiere el Señor.

Los regalos del Señor
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU COLL

Administrador diocesano de Terrassa

En la pau  
de Crist
La Gna. Glòria Maria del Cor de Jesús  
(Felicitas) Gómez Fernández, OCD, 
morí al Carmel de Terrassa el dia 11 de  
desembre als 88 anys d’edat i 75 de vi- 
da religiosa (havia estat Serventa de 
la Passió, de 1946 a 1969).

Agenda
Setmana de Pregària per la Unitat 
dels Cristians. Tindrà lloc del 18 al 25  
de gener. Els actes previstos són: 
— 21 de gener, a les 21 h, a la Parròquia 

de Sant Valentí de Terrassa: Pregà-
ria ecumènica arxiprestal.

— 25 de gener, a les 19 h: Cloenda dio- 
cesana de la Setmana a la Cate-
dral del Sant Esperit, presidida per 
Mons. Salvador Cristau, Administra-
dor diocesà.

A Sabadell i Rubí l’acte de pregària 
per la Unitat es farà el dissabte 4 de 
juny (Vigília de Pentecosta).

Exercicis espirituals. A la Casa de la 
Mare de Déu de Montserrat de Caldes  
de Montbui. Cap de setmana: del 28  
al 30 de gener. Per a més informació: 
tels. 633 610 014 i 697 84 05 59 - info@
cooperadorascaldes.org 


