
Avui celebrem la festa de l’Adoració 
a Jesús dels tres Reis Mags d’Orient, 
que és el sentit cristià que pren l’Epifa-
nia del Senyor. Epifania és una parau-
la que deriva del grec i que signifi ca, 
en aquesta llengua, manifestació. De 
fet, avui, a la Missa, després de la lec-
tura de l’Evangeli, en fer l’anunci de 
les festes de l’any, anunciem que la 
glòria del Senyor s’ha manifestat i es 
continuarà manifestant entre nosal-
tres, fins al dia del seu retorn gloriós.

En aquest context de joia i il·lusió, 
avui moltes famílies es reuneixen per 
desembolicar, tots junts, els regals 
dels Reis. Aquesta és una tradició 
entranyable i, a la vegada, molt espe-
rada pels més menuts, que esperen 
amb emoció aquest dia. Ells són sím-
bol d’alegria i d’esperança. La pure-
sa dels somriures dels més petits i la 
llum que neix de la seva mirada ex-
pliquen la importància d’aquest gran 
dia. 

No obstant això, cal que tinguem pre-
sent que, tristament, alguns nens no 
han rebut cap joguina. Per això, agraei -
xo les iniciatives solidàries que procu-
ren que tots, petits i grans, puguem 
tenir un regal. Gràcies de tot cor a les 
persones anònimes que fan possible 
que la màgia del Nadal arribi a tot arreu. 

També voldria compartir amb vosal-
tres la meva carta als Reis. En aques-
ta missiva em dirigeixo a Ses Majes-
tats per demanar-los pau i fraternitat. 
Els demano pau recuperant un frag-
ment del missatge del papa Francesc 
amb motiu de la 52 Jornada Mundial 
de la Pau, que se celebra el primer dia 
de gener. En el missatge d’enguany, 
el Papa ens recorda que tots estem cri-
dats a portar i a anunciar la pau com 
a bona notícia d’un futur on cada per-
sona sigui respectada en la seva dig-
nitat i els seus drets.

El missatge apostòlic afegeix que 
no hi ha pau sense confiança recí-
proca. I la confiança té com a prime-
ra condició el respecte de la paraula. 
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D’aquesta manera, diu el Papa que 
el compromís polític —que és una de 
les més elevades expressions de la 
caritat— té en compte la preocupació 
pel futur de la vida i del planeta, dels 
més joves i dels més petits.

Desitjo també que visquem amb 
fraternitat aquest nou any. És cert 
que l’actual clima de crispació social 
no ens ho facilita, però amb l’ajuda de 
Déu podem superar aquest moment 
de tensió. Viure en fraternitat és co-
sa de tots. Us demano, doncs, que si-
guem més prudents amb els missat-
ges que fem arribar a la gent. Evitem 
les expressions incendiàries i fomen-
tem un llenguatge que afavoreixi el dià -
leg. Tots nosaltres podem i hem de 
ser promotors de comprensió, de dià-
leg i de cooperació en la tasca d’huma-
nització de la societat.

Benvolguts germans i germanes, 
confio que aquests desitjos de pau i 
de fraternitat es facin realitat, amb l’a-
juda del Senyor, durant aquest any que 
acabem d’iniciar.

Carta oberta 
als Reis Mags

 † CARD. JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona
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ENTREVISTA

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 por-
tar el missal d’un lloc a l’altre». Conté 
per a les fèries de tots els temps litúr-
gics, 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 ver-
sió 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 fàcil-
ment les oracions o disposar d’un ac-
te penitencial en què es reflecteixi la 
varietat que ens aporten els temps li-
túrgics o les festes, sens dubte que 
ajuda a donar aquest millor fruit.

Creieu que es manté molt o poc el cos-
tum que alguns fidels vagin a missa en-
tre setmana?
Depèn molt de cada lloc, dels costums 
que hi han arrelat. Certament, la convo-
catòria general per a tot el poble cristià 
és a la missa dominical, però la missa 
diària ofereix un espai important de tro-
bada amb Jesucrist i de relació comu-
nitària, 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 sub-
sidi?
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 in-
troducció 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 distri-
bució d’oracions per als dies feiners de 
durant l’any, per evitar repetir cada dia 
les oracions del diumenge anterior.

Òscar Bardají i Martín

Per a una missa 
més fàcil

7.  Dilluns (lit. hores: 2a 
setm.) [1Jn 3,22–4,6 / Sl 2 / 
Mt 4,12-17.23-25]. Sant Ra-
mon de Penyafort (†1275), 
prev. dominicà, del Penedès, 
patró dels juristes i canonistes. 
Sant Julià de Toledo, bisbe; san-
ta Virgínia, mr.; sant Crispí, bis-
be; sant Tell, abat. 

8.  † Dimarts [1Jn 4,7-10 / 
Sl 71 / Mc 6,34-44]. Sant Apol -
linar, 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 Eu-
lo gi de Còrdova, prev. i mr. (859) 
mossàrab. Sants Julià i Basilis-
sa, esposos mrs.; sant Andreu 
Corsini, bisbe (carmelità); san-
ta 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 Mi-
quel de Cuixà; beat Gregori X, 
papa (1271-1276).

11.  Divendres [1Jn 5,5-13 / 
Sl 147 / Lc 5,12-16]. Sant Hi-
gini, papa (grec, 138-142) i mr.; 
sant Salvi, bisbe i mr.; santa 
Hortènsia, vg.; beats Gonçal 
d’Amarante i Bernat Scammac-
ca, prev. dominicans; beata An-
na M. Janer, fundadora de les 
Germanes de la Sagrada Famí-
lia d’Urgell.

12.  Dissabte [1Jn 5,14-21 / 
Sl 149 / Jn 3,22-30]. Sant Arca-
di, mr.; sant Alfred, monjo, pa-
tró de l’amistat; sant Nazari, 
monjo; santa Tatiana, mr.; sant 
Martí de Lleó, prev.; sant Vic-
torià, bisbe; sant Antoni-Maria 
Pucci, prev. servita; santa Ce sa-
rina, vg.; sant Bernat de Corleo -
ne, rel. caputxí; beat Pere-Fran-
cesc Jamet, prev.

13.  † Diumenge vinent, Bap-
tisme 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 3,15-16.21-
22]. Sant Hilari (†367), bisbe 
de Poitiers i dr. de 
l’Església. Sant Gu-
mersind, mr.; san-
ta Verònica de Be-
nasco, vg.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

La ternura del santo 
nombre de Jesús

Con el salmista proclamamos: «¡Se-
ñor, 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 con-
cebir tendría por nombre Jesús. José 
recibió el encargo de ponerle el nom-
bre: «Le llamarás Jesús» (Lc 1,26-38; 
Mt 1,18-25). 

El nombre que el Hijo del Altísimo 
recibe desde el cielo denota salva-
ción, misericordia, servicio. Él se des-
pojó de sí mismo, se hizo semejante 
a nosotros: siendo de condición divi-
na, tomó la condición de esclavo.

El Papa, en la homilía de un 3 de 
enero, día del Santísimo Nombre de Je-
sús, exhortaba a tener entre noso-

tros los sentimientos propios de Cris-
to Jesús. A hacer lo que hizo Él y con 
sus mismos sentimientos, con los sen-
timientos del corazón de un Dios que, 
por amor, «se vació de sí mismo». 

Que la Madre de Dios nos haga par-
tícipes de la ternura con la que ella 
nombraba a su Hijo Jesús. Que María, 
nuestra Madre, nos ayude a invocar-
lo 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 rodi lla 
ante su Hijo, a quien «Dios lo exal-
tó sobre todo y le concedió el Nom-
bre-sobre-todo-nombre» (cfr. Flp 2,5-
11).

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

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

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 pa-
res 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 expli-
quen molt bé. L’estada ofereix un al-
licient especial: el pessebre, amb mol-
tes figures, que els avis fan sobre 
una taula baixa. Les citades figures 
capten l’atenció infantil i desenvolu-
pen 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 algu-
nes preguntes per identificar els pro-
tagonistes 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, ex-
plicacions i aclariments, l’avi relata 
el naixement de Jesús, les circums-
tàncies que l’envoltaren, el paper de 
cadascú. Després l’àvia suggereix 

No s’han perdut mai
cantar una nadala. Ha calgut trobar- 
ne 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 Na-
dal 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 afegir- 
s’hi. Se’n van pares i fills. Els nets, 
contents per la tarda en família. Els 
avis, cansats però satisfets. Han tra-
mès el que van aprendre dels seus 
pares i avis. També han pregat en fa-
mília.

El dia de Reis es retroben. Els re-
gals dels mags d’Orient, ben identifi-
cats 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 per-
dut 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, espe-
rar confiadament. Tornarà a passar!

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Lectura del llibre d’Isaïes (Is 60,1-6)
Alça’t radiant, Jerusalem, que arriba la teva llum, i so-
bre 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 apa-
reix 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.

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 fa-
ran 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 fe-
bles, / els salvarà de la mort. 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 con-
fiat 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 compartei-
xen la mateixa promesa.

  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 es-
trella i venim a presentar-li el nostre homenatge». El rei 
Herodes i tota la ciutat de Jerusalem s’inquietaren en sen-
tir aquestes noves. Herodes convocà tots els grans sa-
cerdots amb els lletrats del poble i els preguntava on 
havia de néixer el Messies. Ells respongueren: «A Bet-
Lè hem 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 se-
cretament 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, busqueu- 
lo ben bé, aquest nen, i quan l’haureu trobat, feu-m’ho 
saber, que jo també vull presentar-li el meu homenat-
ge». Sortint de l’audiència del rei, es posaren en camí.
  Llavors s’adonaren que l’estrella que havien vist ai -
xecar-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 pre-
sentaren 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 veu-
re Herodes, se’n tornaren al seu país per un altre camí.

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. Cami-
narán 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 ensan-
chará, 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 pro-
claman las alabanzas del Señor.

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 re-
yes, / para que rija a tu pueblo con justicia, / a tus hu-
mildes 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 con-
fín 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 do-
nes; / Póstrense ante él todos los reyes, / y sírvanle to-
dos 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 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 hom-
bres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por 
el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que tam-
bién los gentiles son coherederos, miembros del mismo 
cuerpo, y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, 
por el Evangelio.

  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 presenta-
ron 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 He-
rodes, 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 con-
testaron: «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”». En-
tonces Herodes llamó en secreto a los magos para que 
le precisaran el tiempo en que había aparecido la es-
trella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad 
cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encon-
tréis, 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.

EPIFANIA�DEL�SENYOR COMENTARI

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 nissa-
ga 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 mi-
sericòrdia i condescendència envers Is-
rael i tots els pobles de la humanitat. Je-
sús, fet Infant, vol néixer en els nostres 
cors perquè vol il·luminar-nos amb la llum 
de l’amistat amb Déu. Aquesta amis-
tat no és només un bon desig del Pare 
etern, ans al contrari, Déu vol incidir en l’a-
quí i l’ara de les nostres vides amb una 
força que prové de la seva pròpia gran-
desa: 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 his-
tòria humana, perquè Crist ha inaugurat 
uns temps nous, una nova Aliança, reno-
vació del Primer Testament, un nou i de-
finitiu Testament amb tots els pobles de 
la terra. Nosaltres sabem, gràcies a l’Es-
criptura, que aquests temps nous són els 
temps de la fe, l’esperança i l’amor, re-
gals de Déu per a tothom qui té fe en Ell 
per Jesucrist. Finalment, en els dons que 
veiem ressenyats en el relat de sant Ma-
teu, 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. Con-
cretament: un cor obert a l’amor, una me-
mòria capaç d’esperar en Déu contra tota 
esperança i una intel·ligència desitjo sa 
de la comunicació amb el Senyor per la 
pregària i la confessió de fe que es torna 
vida quotidiana. 

Crist, resposta 
de Déu per a 
una humanitat 
en recerca 
de sentit
MN. MARCOS ACEITUNO DONOSO
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Més de 750 persones, entre treba-
lladores, membres del Patronat i 
Consell de Direcció de l’entitat, es 
varen reunir el 14 de desembre per 
preparar la celebració de Nadal. En 
primer lloc, a la parròquia de Sant 
Pere Ermengol de Barcelona, el je-
suïta Roger Torres va presidir la ce-
lebració de l’eucaristia. «Els sorolls 
que tenim al nostre entorn ens fan difícil sentir les paraules de Déu», va dir. I va 
animar els membres d’aquesta Fundació a ser cristians compromesos en l’àmbit 
social i educatiu. Seguidament, el Centre de Convencions Internacionals de Bar-
celona es va omplir per celebrar la trobada nadalenca. El director general de la 
Fundació, Josep Oriol Pujol, va animar a reconèixer la forma de fer de l’entitat 
mitjançant els «valors Pere Tarrés», destacant l’austeritat i la senzillesa.

Enguany, aquest pessebre, escenificat 
per persones amb discapacitat intel·lec-
tual, celebra la 25a edició. L’única repre-
sentació d’aquest any es va fer el pas-
sat 19 de desembre. És una iniciativa del 
Centre Ocupacional Taller Escola Sant 
Camil, en el qual participen 
més d’un centenar de perso-
nes, entre usuaris del cen-
tre, professionals i col·labo-

radors d’altres entitats. (Imatge: Fernando Marín)

ACTUALITATAgenda
Església de Sant Gaietà-P. Teatins (c/ 
Consell de Cent, 293 - Enric Granados, 
6). Concerts solidaris de gener. Diumen-
ge 13 (18 h), Coral Maria Ward. Direc-
tor: Manel Zurita; piano: Daniel Pedro-
che. Diumenge 20 (18 h), Cor Aula 
Alumni. Director: Gerard Guerra. Dis-
sabte 26 (18 h), Lotus Octet. Direcció 
musical: Miquel Villalba. Diumenge 27 
(18 h), In Dulce Jubilo, amb Àlex Gar-
cia: flautes de bec; i Víctor Estrada: gui-
tarra romàntica.

Pelegrinatges a Terra Santa. Propers 
pelegrinatges: del 9 al 16 de maig, del 
5 al 12 de setembre i del 10 al 17 d’oc -
tubre de 2019, organitzats per la Co-
missaria de Terra Santa dels frares 
franciscans (c/ Santaló 80, t. 932 
022 757 / 932 092 090). Les pla-
ces són limitades. 

Ruta franciscana 2019. Del 29 de 
julio al 5 de agosto, visitando Roma, 
Assís y lugares franciscanos. Esta ru-
ta está organizada por la Comisaría de 
Tierra Santa de los frailes francisca-
nos (c/ Santaló 80, t. 932 022 757 / 
932 092 090). Las plazas son limita-
das. 

Recés a la Casa d’Espiritualitat Be-
tà nia (c/ Bonavista, 37 - Cornellà de 
Llobregat). Diumenge 20 de gener (10-
17.30 h), amb Mn. Fernando Maristany, 
pvre.

Publicacions
Los ángeles, mensa -
jeros de los designios 
divinos. La colección 
«Cuadernos Phase», 
editada por el CPL, 
con este pequeño vo-
lumen de 94 páginas, 
ha llegado al n. 245. 
Dirige esta colección Mn. Josep Urdeix, 
el cual muestra su gran capacidad de 
documentación, ya que ha recogido en 
este volumen escritos sobre los ánge-
les de una serie de grandes firmas en 
temas bíblicos y litúrgicos: P. M. Galo-
pin, P. Grelot, C. Vagaggini, J. Daniélou, 
E. Peterson, J. Leclercq, M. Estradé, 
C. Pujol e Isidoro de Sevilla. Muy reco-
mendable para los devotos de los san-
tos ángeles custodios.

Celebració cristiana, 
de Xavier Basurko. Edi-
tat pel CPL (174 p.), en 
la col ·lecció «Emaús», 
n. 154. Amb motiu 
dels 50 anys de la re-
vista Missa Domini-
cal, aquesta col·lecció 

ha volgut recuperar els escrits de quatre 
dels seus col·laboradors més significa-
tius dins de la secció «Última pàgina» 
d’aquesta publicació: Xavier Basurko, 
Joaquim Gomis, Juan Martín Velasco i 
Pere Tena. Els escrits de Xavier Basur ko 
porten aquest subtítol Miniatures teolo-
gicolitúrgiques, i posen paraules a mol-
tes de les inquietuds dels cristians d’avui.

 

Hoy celebramos la fiesta de la Ado-
ración a Jesús de los tres Reyes Ma-
gos de Oriente, que es el sentido cris-
tiano que toma la Epifanía del Señor. 
Epifanía es una palabra que deriva 
del griego y que significa, en esta 
lengua, manifestación. Precisamen-
te, hoy, en la Misa, después de la lec-
tura del Evangelio, al hacer el anuncio 
de las fiestas del año, anunciamos 
que la gloria del Señor se ha manifes-
tado y se continuará manifestando 
entre nosotros, hasta el día de su re-
torno glorioso.

En este contexto de alegría e ilusión, 
hoy muchas familias se reúnen para 
desenvolver, todos juntos, los rega-
los que han dejado los Reyes. Esta es 
una tradición entrañable y, a la vez, 
muy esperada por los más pequeños, 

que esperan con emoción este día. 
Ellos son símbolo de alegría y de es-
peranza. La pureza de las sonrisas 
de los más pequeños y la luz que na-
ce de su mirada explican la importan-
cia de este gran día.

Sin embargo, hay que tener presen-
te que, tristemente, algunos niños no 
han recibido ningún juguete. Por ello, 
agradezco las iniciativas solidarias 
que procuran que todos, pequeños y 
grandes, podamos tener un regalo. 
Gracias de corazón a las personas anó-
nimas que hacen posible que la magia 
de la Navidad llegue a todas partes.

También quisiera compartir con vo-
sotros mi carta a los Reyes. En esta 
misiva me dirijo a Sus Majestades 
para pedirles paz y fraternidad. Les 
pido paz recuperando un fragmento 

CARTA�DOMINICAL  † CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

Carta abierta a los Reyes Magos
Deseo también que vivamos con 

fraternidad este nuevo año. Es cierto 
que el actual clima de crispación so-
cial no nos lo facilita, pero con la ayuda 
de Dios podemos superar este mo-
mento de tensión. Vivir en fraternidad 
es cosa de todos. Os pido, pues, que 
seamos más prudentes con los men-
sajes que enviamos a la gente. Evite-
mos las expresiones incendiarias y fo-
mentemos un lenguaje que favorez ca 
el diálogo. Todos nosotros podemos y 
debemos ser promotores de com pren-
 sión, de diálogo y de cooperación en la
tarea de humanización de la sociedad.

Estimados hermanos y hermanas, 
confío en que estos deseos de paz y 
de fraternidad se hagan realidad, con 
la ayuda del Señor, durante este año 
que acabamos de iniciar.

del mensaje del papa Francisco con 
motivo de la 52 Jornada Mundial de 
la Paz, que se celebra el primer día 
de enero. En el mensaje de este año, 
el Papa nos recuerda que todos es-
tamos llamados a llevar y anunciar 
la paz como buena noticia de un fu-
turo donde cada persona sea respe-
tada en su dignidad y sus derechos.

El mensaje apostólico añade que 
no hay paz sin confianza recíproca. Y 
la confianza tiene como primera con-
dición el respeto de la palabra. De 
este modo, dice el Papa que el com-
promiso políti co —que es una de las 
más elevadas expresiones de la ca-
ridad— tiene en cuenta la preocu-
pación por el futuro de la vida y del pla-
neta, de los más jóvenes y los más 
pequeños.

El Nadal de la Pere Tarrés

25a edició del Pessebre 
Vivent de la Torre del Suro


