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Epifania del Senyor 

5 de gener de 2020 

La solemnitat de l’Epifania celebra la 
manifestació de Crist als mags, fet al 
qual Sant Mateu dóna gran importàn-
cia (Mt 2,1-12); narra en el seu Evan-
geli que alguns ‘mags’, probablement 
caps religiosos perses, van arribar a 
Jerusalem guiats per una ‘estrella’, 
fenomen lluminós celestial interpre-
tat per ells com un signe del naixe-
ment d’un nou rei dels jueus. Herodes 
es va quedar molt torbat per la notí-
cia i va concebre la ‘matança dels 
innocents’ per eliminar el rival nou-
nat. Els mags, al contrari, es van 
deixar guiar per les Sagrades Escrip-
tures, per la profecia de Miquees, se-
gons la qual el Messies havia de 
néixer a Betlem (Mi 5,1). Seguint 
aquesta direcció van veure l’estrella i 
la van seguir fins que es va aturar 
damunt d’una casa. Van entrar-hi i 
van veure-hi el Nen amb Maria; es 
van prostrar davant d’Ell i li van oferir 
or, encens i mirra. 

Per què és tan important aquest es-
deveniment? Perquè amb ell va co-
mençar a realitzar-se l’adhesió dels 
pobles pagans a la fe en Crist, segons 
la promesa que Déu havia fet a Abra-
ham, a qui fa referència el llibre del 
Gènesi: ‘Totes les famílies del país es 
valdran del teu nom per beneir-
se’ (Gn 12,3). Així com Maria, Josep i 
els pastors de Betlem representen el 
poble d’Israel que va acollir el Sen-
yor, els mags són les primícies dels 
gentils, cridats també a formar part 
de l’Església, nou poble de Déu, que ja 
no es basa en l’homogeneïtat ètnica, 
lingüística o cultural, sinó únicament 
en la fe comuna en Jesús, Fill de Déu. 

Per aquest motiu, l’Epifania de Crist 
és, al mateix temps, Epifania de 
l’Església, és a dir, manifestació de la 
seva vocació i missió universal.  
Adaptació al comentari de l’Epifania per Benet 
XVI a la l’Àngelus  2007 

Demà 6 de gener NO SE CELEBRARÀ la missa de les 13.15h  

>> Visiteu el PESSEBRE de la 

parròquia, el trobareu a la ca-
pella de baptisteri a l’església 
del Monestir. Horari de 08h a 
12h i de 18h a 20.45h.  

>> Un regal de Reis:  Paraula i  

Vida // Palabra y Vida textos de 
la Missa de l’any 2020. Es poden 
adquirir a la sagristia per 5 €  



9:00 Josep Ramón 

Argílés  //  Rosa Moretó.  19:00 * 

9:00 Josep Ramón 

Argilés // Antònia Rovira.  11:00 

Sónia Reyes.  12:00* 13.15*  

9:00 Josep Ramón Ar-

gilés // Amadeu Rovira (fill). 11:00* 

12:00* 19:00 Manuel Belart. 20:30 

Jaume Collelldemont. 

9:00 Josep Ramón Ar-

gilés. 20:00 Difunts setmana. 

9:00 Timoteo i Fran-

cisca (esposos). 20:00 Josep Ra-

món Argiles. 

9:00 Josep Ramón Argi-

lés. 20:00 * 

9:00 Josep Ramón 

Argilés. 20:00 Carlos Erik Johans-

son i M. Blanca Gruls (aniversari). 

9:00 Maria Concepci-

ón González i Clodoaldo Martínez.  

19:00 Josep Ramón Argilés. 

Adoració dels 
Reis al Nen Jesús. A la llotgeta 
del monestir. 

Missa vespertina de 
Reis per a les famílies i els in-
fants. 

Pregaria 
d’Adoració per adults, dins del 
programa dels “Dijous d’Adoració 
i Formació”.  

 Pre-
gària de Taizé. A l’església del 
Monestir. Oberta a tothom. Al fi-
nalitzar farem una estona de pica
-pica per compartir. 
 

Actuació del 
grup musical “Vivo Cantando”. 

Sortida 
del Grup “A poc a poc” al pantà 

† Domingo Ortega Monedero (94)      † Ventureta Casas Balada (91)  

† Carlos Vilsaseca i Família               † Adela Sánchez Torres (89)  

Dimarts celebrarem la Santa Missa per a ells 


