
    

La nit de Reis té un encís espe cial per 
a molts infants, també en aquests 
temps de crisi en què perillen aque-
lles necessitats fonamentals que 
tenen els infants, com l’alimenta-
ció suficient i l’educació. En vigílies 
de la festa dels Reis, penso en la 
feina que fan especialment aquests 
dies moltes institucions religioses o 
laiques perquè als nostres infants 
no els manqui la il·lusió d’una jogui-
na, ja que els infants necessiten ju-
gar. 

  Tanmateix voldria insistir que 
la millor joguina és una bona edu-
cació. Això em fa pensar en el de-
sig i el somni de tots els pares d’e-
ducar bé els seus fills. L’educació 
és la tasca més noble i, alhora, la 
més de licada. És certament l’art de 
les arts.
  Em sembla que tots coincidim 
que la cosa més important que es 
pot fer pels fills és educar-los so-
bre els valors i especialment sobre 
l’amor. La persona no pot ser au-

tènticament feliç i realitzar-se ple-
nament si no és es timada. Per ai-
xò, altres anys he dit que el millor 
regal que els pares poden fer als 
seus fills és que vegin i sentin inte-
riorment que els seus pares s’esti-
men i els estimen. El veritable amor 
dignifica la persona.
  Els pares i les mares cristians 
exer ceixen amb l’educació cristia-
na dels fills un veritable servei a la 
socie tat i també a l’Església. 
  Avui és fàcil que hi hagi pares i 
mares que no saben ben bé com 
educar els fills. Això posa en re-
lleu la necessitat d’una pre pa ració 
i una formació permanent per fer 
de pare o de mare. L’amor als fills 
se suposa i és el factor fonamen-
tal que parla sense paraules —però 
amb la força dels fets— als fills; so-
vint, però, cal també l’ajut del que 
s’ha ano menat escoles de pares, 
que fan la seva tasca amb diver ses 

moda  li tats, però amb molts bons 
resultats. Un altre ajut important per 
als pa res en l’educació dels fills po-
den ser els avis. Benet XVI ens ho 
va recordar en el seu viatge a Va-
lència en ocasió de la Jornada Mun- 
 dial de les Famílies que s’hi va ce le -
brar. I el papa Francesc, sempre 
molt preocupat per l’educació, so-
vint ens demana que no oblidem la 
veu dels avis ni la dels joves. En el 
seu document La joia de l’Evange-
li escriu que «uns i altres són l’es-
perança dels pobles. Els ancians 
aporten la memòria i la saviesa de 
l’experiència, que convida a no re-
petir estúpidament els mateixos er-
rors del passat» (EG 108).
  L’educació ha de ser molt mati ne-
ra, ha de començar en 
la més tendra infàn cia. 
Per això, una bona edu-
cació és sens dubte el 
millor regal de Reis.

L’educació, el millor 
regal de Reis

PARAULA�I �VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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5.  Dilluns (lit. hores 2a setm.) 
[1Jn 3,11-21 / Sl 99 / Jn 1,43-
51]. Sant Telèsfor, papa (grec, 
125-136) i mr.; sant Simeó Es-
tilita (388-459), monjo siríac; 
santa Emiliana, vg.; sant Joan- 
Nepomucè Newman, bisbe (re-
demptorista); beat Dídac-Josep 
de Cadis, prev. caputxí; sant Car-
les de Sant Andreu, rel. passio-
nista.

6.  † Dimarts [Is 60,1-6 / Sl 
71 / Ef 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12]. 
Epifania del Senyor. Diada dels 
sants Reis o mags d’Orient: Mel-
cior, Gaspar i Baltasar, i també 
Adoració (dels Reis, o Dora). 
Sant Melani, bisbe; sant Nila-
mó; santa Macra, verge i màr-
tir.

7.  Dimecres [1Jn 3,22–4,6 / 
Sl 2 / Mt 4,12-17.23-25]. Sant 
Ramon de Penyafort (†1275), 
prev. dominicà, del Penedès, pa-
tró dels juristes i canonistes. 
Sant Julià de Toledo, bisbe; san-
ta Virgínia, mr.; sant Crispí, bis-
be; sant Tell, abat. 

8.  Dijous [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 (car-
melità). 

9.  Divendres [1Jn 4,11-18 / 
Sl 71 / Mc 6,45-52]. Sant Eulo-
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.  Dissabte [1Jn 4,19–5,4 / 
Sl 71 / Lc 4,14-22a]. Sant Aga-
tó, papa (sicilià, 678-681); sant 
Pere Ursèol, monjo de Sant Mi-
quel de Cuixà; beat Gregori X, 
papa (1271-1276).

11.  † Diumenge vinent, Bap-
tisme del Senyor (lit. hores: 3a 
setm.) [Is 55,1-11 / Sl: Is 12, 
2-3.4bcd.5-6 / 1Jn 5,1-9 / Mc 
1,7-11]. Sant Higini, papa (grec, 
136-140) i mr.; sant Salvi, bis-
be i mr.; santa Hortènsia, vg.; 
beats Gonçal d’Amarante i Ber-
nat Scammacca, prev. domini-
cans; beata Anna 
M. Janer, fundado-
ra de les germa-
nes de la Sagrada 
Família d’Urgell.

MARIA ÀNGELS FILELLA

ENTREVISTA

El vel de les 
Myriams

Com eren les dones que surten en 
els Evangelis? Quina relació tenien 
amb Jesús i amb els altres seguidors? 
Maria Àngels Filella convida a aixecar 
el vel que amaga aquelles dones, es-
pecialment Maria Magdalena i Maria, 
mare de Jesús, en el llibre El vel que 
amaga les Myriams (Ed. Saragossa). 
L’autora, llicenciada en filosofia i lle-
tres, garbella en el context sociocul-
tural en què vivien i ofereix camins per 
al coneixement i la reflexió, respec-
tant el misteri.

Com es descobreixen les dones que 
surten als evangelis?
Els moviments femenins cristians fan 
esforços per donar-les a conèixer més 
profundament des de la investi gació 
dels evangelis canònics, dels apòcrifs, 
dels gnòstics... També la literatura i 
altres fonts il·luminen fets i vessants 
que aporten una visió més àmplia de 
la seva vida entregada a la difusió del 
missatge de Jesús.

Com estimaven les Myriams dels evan -
gelis?
Van estimar tant Jesús que fins i tot 
van lliurar la seva vida per difondre el 
seu missatge després de la seva pas-
sió, mentre els deixebles estaven tan-
cats a casa per por. Diu el biblista Xa-
bier Picaza que si no hagués estat per 
elles, que els van anunciar que Jesús 
estava viu, de ben segur que no s’hau-
ria estès el cristianisme.

Mai no agrairem prou a Maria, i a Ma-
ria Magdalena, el seu paper clau?
Myriam de Magdala va ser la deixebla, 
qui va entendre Jesús, i això va que-
dar ben palès quan la va elegir per ser 
la primera testimoni de la se va resur-
recció. La va enviar a donar aquest 
missatge als seus amics, tan cats a 
casa. I a Maria de Natzaret li devem 
el gran regal de ser la que va gestar i 
va portar Jesús al món.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

Nit de Reis. Llar d’un matrimoni jo-
ve amb dos fills de cinc i tres anys. 
Tots els membres de la família estan 
asseguts davant el pessebre. M’han 
convidat a la pregària que fan cada 
any el vespre d’aquest dia. Els fills 
coneixen molt bé el pessebre per-
què han contribuït a fer-lo, perquè 
han remenat força les figures durant 
aquests dies i perquè han parlat de 
cadascuna amb els pares en les pre-
gàries dels vespres que han prece-
dit el d’avui. La filla gran m’explica el 
que hi han afegit aquest any: «El pou i 
el pastor que porta una ovella al por-
tal». Mouen els tres reis i els deixen 
davant l’infant Jesús, Josep i Maria. 
La mare, dialogant amb els fills, expli-
ca com han arribat els Mags, el que 
diuen i els obsequis que porten. «On 
és el rei dels jueus que acaba de néi-
xer? Hem vist sortir la seva estrella i 
venim a adorar-lo» (Mt 2,2). Després 
resen junts el Parenostre; el petit en-
cara perdent-se en alguns moments. 
La pregària acaba amb un petó emo-
cionat a l’infant de la menjadora i un 
altre de confiat als pares.
  La llum que brilla en el cel porta 
els Mags, després d’un llarg i acci-

dentat camí, a Jesús. El reconeixen 
com a Salvador des dels seus diver-
sos orígens i realitats, significant els 
pobles que acolliran la Bona Nova de 
la salvació de Jesús, que es mani-
festa com a Messies d’Israel. Jesús 
fa brillar la seva llum, també, ben a 
prop nostre, i aquesta llum ens pot 
fer canviar la vida. Ens pot encorat-
jar a seguir-la sempre i, així, créixer, 
ser millors, estimar, compartir, ser-
vir... La festa de l’Epifania ens con-
vida a imitar també la perseverança 
dels Mags i seguir caminant enca-
ra que la llum vacil·li o sembli domi-
nar la foscor.
  Els infants reben regals tot recor-
dant aquells que els Mags van fer a 
Jesús. El millor regal dels pares és 
l’acceptació real i esperançada dels 
fills, el testimoni senzill i compromès, 
l’estimació sincera i generosa i una 
fe que porta a Déu i al proïsme. Els 
pares del relat inicial així ho tenen 
entès. També és lliçó per a quan els 
infants siguin grans i segueixin sen-
tint-se part del poble de Déu, part d’a-
quell pessebre on una vegada van afe-
gir «el pou i el pastor que porta una 
ovella al portal».

Hem vist el seu estel

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

SER�PADRES

No descargar la 
violencia en los hijos
DR. PAULINO CASTELLS Crecer con padres separados
Pediatre, neuròleg i psiquiatre Plataforma Editorial

En una separación, existe el peligro 
de que la agresividad que no se ha 
podido descargar en el cónyuge, la 
pareja la derive hacia el hijo o hijos. 
Me resisto a transcribir las frases oí-
das en la consulta que evidencian 
esta transferencia de la agresividad 
a los hijos.
  Me viene a la memoria el sorpren-
dente caso de un niño que aterrizó en 
la consulta con ambos brazos escayo-
lados en posición horizontal, seme-
jando un crucificado. Iba acompaña-
do de sus compungidos padres, que 
se habían separado hacía poco. Ellos 
me expusieron detalladamente lo que 
había pasado.
  Fue a la hora de la salida del cole-
gio. Los padres llegaban por separa-
do de distintos lugares, y al ver al pe-

queño en el vestíbulo del colegio, ca -
da uno de ellos le sujetó del brazo 
que les caía más a mano, y estiran-
do, esti rando, los dos a la vez… ¡le 
desco yuntaron ambos brazos! (El mo-
tivo subyacente a este inexplicable 
acto fue el temor que tenían ambos 
progenitores de que uno de los dos 
se cuestrara al niño, ya que ambos se 
ha bían amenazado mutuamente de 
ha cerlo algún día).
  No se crea que el secuestro sea 
una medida excepcional, con las es-
tadísticas de nuestro país a la vista. 
Y, en casos extremos, se llega hasta 
el asesinato. 
  Disculpe el lector esta referencia 
a algo tan tétrico, pero, por desgra-
cia, es una realidad que hay que con-
templar.
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Lectura del libro del Eclesiástico (Sir 24,1-2.8-12)

La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en me-
dio de su pueblo, abre la boca en la asamblea del 
Altísimo y se gloría delante de sus Potestades. En 
medio de su pueblo será ensalzada, y admirada en 
la congregación plena de los santos; recibirá ala-
banzas de la muchedumbre de los escogidos y será 
bendita entre los benditos.
  El Creador del universo me ordenó, el Creador es-
tableció mi morada: «Habita en Jacob, sea Israel tu 
heredad.» Desde el principio, antes de los siglos, 
me creó, y no cesaré jamás. En la santa morada, 
en su presencia, ofrecí culto y en Sión me estable-
cí; en la ciudad escogida me hizo descansar, en Je-
rusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pue-
blo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, 
y resido en la congregación plena de los santos.

Salmo responsorial (147)

R. La Palabra se hizo carne y acampó entre no-
sotros.

Glorifica al Señor, Jerusalén; / alaba a tu Dios, 
Sión: / que ha reforzado los cerrojos de tus puer-
tas, / y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R.

Ha puesto paz en tus fronteras, / te sacia con flor 
de harina. / Él envía su mensaje a la tierra, / y su 
palabra corre veloz. R.

Anuncia su palabra a Jacob, / sus decretos y man-
datos a Israel; / con ninguna nación obró así, / ni 
les dio a conocer sus mandatos. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Efesios (Ef 1,3-6.15-18)

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucris-
to, que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear 
el mundo, para que fuésemos santos e irrepro cha-
bles ante él por el amor. 
  Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por 
pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la 
gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha 
concedido en su querido Hijo, redunde en alaban-
za suya.
  Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe en 
el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los san-
tos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordán-
doos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro 
Señor Jesu cristo, el Padre de la gloria, os dé espíri-
tu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine 
los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis 
cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la ri-
queza de gloria que da en herencia a los santos.

  Lectura del santo evangelio según san Juan 
(Jn 1,1-18) (Versión abreviada)

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra 
estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Pa-
labra en el principio estaba junto a Dios. Por me-
dio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo 
nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vi-
da, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla 
en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La Palabra 
era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. 
Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se 
hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. 
Vi no a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero 
a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos 
de Dios, si creen en su nombre. Estos no han na-
cido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor hu-
mano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y 
acampó entre nosotros, y hemos contemplado su 
gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno 
de gracia y de verdad.

DIUMENGE�I I �DESPRÉS�DE�NADAL

Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira (Sir 24,1-2.8-12)

La saviesa, s’elogia ella mateixa, es gloria enmig 
del seu poble, parla en la reunió del poble de l’Al-
tíssim, es gloria davant dels seus estols, dient: «El 
Senyor de l’univers em donà una ordre, el qui em 
va crear i m’asse nyala on plantaré la meva tenda 
em digué: “Acampa entre els fills de Jacob, fes d’Is-
rael la teva heretat.” 
  M’ha creat abans del temps, des del principi, i mai 
més no deixaré d’existir. 
  Li dono culte davant d’ell al temple sant. Així 
m’he establert a Sió, m’ha fet trobar repòs a la ciu-
tat que ell i jo estimem, exerceixo el meu poder a 
Jerusalem. 
  He tret brotada en un poble ple de glòria, en la 
possessió del Senyor; en la seva heretat.»

Salm responsorial (147)

R. El qui és la paraula es va fer home i plantà en-
tre nosaltres el seu tabernacle.

Glorifica el Senyor, Jerusalem, / Sió, canta lloan-
ces al teu Déu, / que assegura les teves portes / 
i beneeix dintre teu els teus fills. R.

Manté la pau al teu territori / i et sacia amb la flor 
del blat. / Envia ordres a la terra / i la seva parau-
la corre de pressa, no es detura. R.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob, / als 
fills d’Israel els seus decrets i decisions. / No ha 
obrat així amb cap altre poble, / no els ha fet conèi-
xer les seves decisions. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
d’Efes (Ef 1,3-6.15-18)

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesu-
crist, que ens ha beneït en Crist amb tota mena de 
benediccions espirituals dalt del cel; ens elegí en 
ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, ir-
reprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a 
ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvo-
la decisió, que dóna lloança a la grandesa dels fa-
vors que ens ha concedit en el seu Estimat.
  Per això, ara que he sentit parlar de la fe que te-
niu en Jesús, el Senyor, i del vostre amor per tots 
els fidels, jo no em canso de donar gràcies per 
vos altres, i us recordo en les meves pregàries, de-
manant al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pa-
re gloriós, que us concedeixi els dons espirituals 
d’una comprensió profunda i de la seva revelació, 
perquè conegueu de veritat qui és ell: demanant-li 
també que il·lumini la mirada interior del vostre cor, 
perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, 
quines riqueses de glòria us té reservades, l’here-
tat que ell us dóna entre els sants.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan
(Jn 1,1-18) (Versió abreujada)

Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula 
era amb Déu i la Paraula era Déu. Era, doncs, amb 
Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i 
res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense 
ell. Tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels ho-
mes. La Llum resplendeix en la foscor, però la foscor 
no ha pogut ofegar-la. Existia el qui és la Llum veri-
table, la que, en venir al món, il·lumina tots els ho-
mes. Era present al món, al món que li deu l’existèn-
cia, però el món no l’ha reconegut. Ha vingut a casa 
seva, i els seus no l’han acollit. Però a tots els qui 
l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els con-
cedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per 
descendència de sang, ni per voler d’un pare o pel 
voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la Paraula 
es va fer home i plantà entre nosaltres el seu taber-
nacle, i hem contemplat la seva glòria, que li perto-
ca com a Fill únic del Pare ple de gràcia i de veritat.

«Mentre un silenci tranquil embolcallava l’univers 
i la nit tocava la meitat de la seva carrera, la vos-
tra paraula totpoderosa vingué del cel deixant els 
trons reials» (Sv 18,14-15). Així fa l’antífona d’in-
troducció d’aquest diumenge.
  Déu parlava amb Moisès com amb un amic i 
aquest revelava al Poble d’Israel què li deia Déu. 
Déu es revelà als profetes, però tenia un designi 
més gran: fer-se sentir més clarament dels homes 
i dones, perquè la paraula era variada però incom-
pleta. I arribada la plenitud dels temps, escurça 
la distància entre Déu i els homes enviant el seu 
Fill fet Paraula encarnada: «Per obra de l’Esperit 
Sant s’encarnà de la Verge Maria». Llavors la Pa-
raula no és només veu que senten els profetes, 
sinó que la Paraula té un rostre: Jesucrist: «El qui 
és la Paraula s’ha fet home» (Jn 1,14). Aquí rau 
el cor mateix de la fe cristiana. La Paraula eter-
na i divina entra en l’espai i en el temps i assu-
meix un rostre i una identitat humana. La Parau-
la es fa eloqüent. Les paraules sense rostre no 
són perfectes perquè no compleixen plenament 
la trobada. Amb Jesucrist, rostre visible del Pa-
re, podem dialogar, perquè és Jesús de Natzaret 
que parla una llengua local que pertany al poble 
jueu i a la seva cultura. El Jesucrist real és, per 
tant, carn fràgil i mortal, totalment humà alhora 
que diví, misteri. És aquell que ens ha revelat el 
Déu que ningú no ha vist mai (Jn 1,18). 
  En aquest diumenge del temps de Nadal, tor-
nem a llegir el pròleg de l’evangeli de Joan, un 
text que ha estat proclamat a la missa tercera del 
dia de Nadal. La litúrgia vol remarcar que, per a 
la tradició cristiana, el que és decisiu no són els 
fets sinó el seu sentit: l’important no és la menja-
dora del pessebre, els àngels o els pastors, sinó 
la Paraula que és vida i llum, i que ha plantat la 
seva tenda (s’ha encarnat) entre nosaltres. Com 
acollim nosaltres aquesta Paraula? Que el Déu 
de nostre Senyor Jesucrist obri el nostre cor a la 
seva llum i així comprenguem l’esperança que el 
seu Fill ha vingut a portar al nostre món.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Jesucrist, rostre 
visible del Pare



Sessions «Vine i Veuràs». A partir del 
10 gen. (17.30 h), a la pquia. de Sta. 
Tecla (av. Madrid, 107, t. 669 161 
261, a/e: Santatecla@telefonica.net

Exercicis 
i recessos
Escola de Pares «Lluís Armengol». 
Del 30 gener a 1 de febrer, cap de 
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La noche de Reyes tiene un encan-
to especial para muchos niños, tam-
bién en estos tiempos de crisis en 
que peligran aquellas necesida-
des fundamentales que tienen los 
niños, como la alimentación sufi-
ciente y la educación. En vísperas 
de la fiesta de los Reyes, pienso en 
el trabajo que hacen especialmen-
te estos días muchas instituciones 
religiosas o laicas para que a nues-
tros niños no les falte la ilusión de 
un juguete, porque los niños nece-
sitan jugar.

  Sin embargo quisiera insistir en 
que el mejor juguete es una buena 
educación. Esto me hace pensar en 
el deseo y el sueño de todos los pa-
dres de educar bien a sus hijos. La 
educación es la tarea más noble y, 
a la vez, la más delicada. Es cierta-
mente el arte de las artes.
  Me parece que todos coincidimos 
en que lo más importante que se 
puede hacer por los hijos es educar-
los en los valores y especialmente
 en el amor. La persona no puede 
ser auténticamente feliz y realizar-

se plenamente si no es amada. Por 
ello, otros años he dicho que el me-
jor regalo que los padres pueden 
hacer a sus hijos es que vean y sien -
tan interiormente que sus padres 
se aman y los aman. El verdadero 
amor dignifica a la persona.
  Los padres y las madres cristia-
nos ejercen con la educación cris-
tiana de los hijos un verdadero ser-
vicio a la sociedad y también a la 
Iglesia. Hoy es fácil que haya padres 
y madres que no saben muy bien 
cómo educar a los hijos. Esto po-
ne de relieve la necesidad de una 
preparación y una formación perma-
nente para hacer de padre o de ma-
dre. El amor a los hijos se supone 
y es el factor fundamental que ha-
bla sin palabras —pero con la fu-
erza de los hechos— a los hijos; a 
menudo, sin embargo, también ha-
ce falta la ayuda de lo que se ha de-
nominado escuelas de padres, que 
hacen su trabajo con diver sas mo-

dalidades, pero con muy buenos re-
sultados. Otra ayuda importante pa-
ra los padres en la educación de los 
hijos pueden ser los abuelos. Bene-
dicto XVI nos lo recordó en su viaje 
a Valencia con ocasión de la Jorna-
da Mundial de las Familias que se 
celebró en esa ciudad. Y el papa 
Fran cisco, siempre muy preocupa-
do por la educación, a menudo nos 
pide que no olvidemos la voz de los 
abuelos ni la de los jóvenes. En su 
documento La alegría del Evangelio 
escribe que «unos y otros son la es-
peranza de los pueblos. Los ancia-
nos aportan la memoria y la sabidu-
ría de la experiencia, que invita a 
no repetir estúpidamente los mis-
mos errores del pasado» (EG 108).
  La educación debe ser muy madru-
gadora, debe empe zar 
en la más tierna infan-
cia. Por ello, una buena 
educación es sin duda 
el mejor regalo de Re yes.

La educación, el mejor 
regalo de Reyes

PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

  

EPIFANÍA: «Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría»

CINE�ESPIRITUAL PEIO SÁNCHEZ

El director, un antiguo Monty-Python, nos ofrece es-
ta película curiosa y atrayente, llena de simbología 
cristiana y una relectura de una de las viejas leyen-
das artúricas. En la bulliciosa Nueva York, un mano 

a mano entre Jack (Jeff Bridges), un locutor de radio caído en desgracia 
y en plena depresión, y Parry (Robin Williams), un enajenado profe sor 
de historia con un duro pasado, que emprenden la búsqueda del San to 
Grial. Ambos se necesitarán el uno al otro como camino de sana ción. 
Hay que estar un poco locos para asumir una misión que tiene que ver 
con una estrella que trae la salvación para todos los pueblos.

Para reflexionar y dialogar:

•  ¿Por qué crees que Jack y Parry se necesitan el uno al otro?
•  ¿Crees que lo imposible puede ser posible? ¿Qué es el Santo Grial se-

gún la película? ¿Te parece que el final es un poco tramposo?
•  La epifanía supone la manifestación pública de lo que estaba escondi-

do ¿Miras la realidad y las personas reconociendo en ella las epifanías 
de Dios?

(Orientación para padres y educadores: Mayores de 13 años, tiene esce-
nas de desnudez y violencia)

El rey pescador 
Director: Terry Gilliam. Año: 1991 La família és el valor fonamental de 

la societat i té el fonament en el de-
signi de Déu. Per aquest motiu l’Es-
glésia convida totes les famílies a en-
fortir els seus llaços.  
  És cert, la família té un evangeli. 
La família és una bona notícia per-
què està fonamentada en l’amor, la 
fraternitat, la solidaritat; és el lloc de 
les persones, de la gratuïtat i del per-
dó. Transmet la fe i l’amor de Déu. La 
família és una Església domèstica. 
  La família ocupa de manera espe-
cial el pensament i les preocupa cions 
del papa Francesc. Al mes d’octubre 
va celebrar-se un Sínode extraordina-
ri sobre els reptes més importants 
que té la família avui, un sínode pre-
paratori del que el mes d’octubre de 
2015 concretarà els camins pasto-
rals a favor de la família.
  Quins són els reptes més impor-
tants que té la família avui? Són 

molts. L’amor i l’estabilitat familiar es-
tan fe rits per les debilitats humanes i 
els condicionaments socials. Tanma-
teix, el Sínode no ha estat pessimis-
ta; creu que l’Església pot oferir tot 
el suport i ajut, tant material com es-
piritual, que necessiten les famí lies. 
Proposa, entre altres coses, que les 
parròquies siguin instàncies acollido-
res que ofereixin espais de trobada 
per a matrimonis, per als joves i per 
als infants, i que aculli els que estan 
afligits pel dolor o per qualsevol altra 
necessitat.  
  El Sínode de la Família ha pensat, 
també, en les famílies desestructura-
des o que per causes diverses han fet 
opcions marginals als ideals que pro-
posa l’Església. Creu que, com a ma-
re, ha d’actuar des de la virtut de la 
misericòrdia, oferint esperança i com-
prensió, tal com Jesús va fer sempre 
amb els que acudien a ell.

El papa Francesc 
i la família

MN. MANUEL CLARET
Delegat de Pastoral Familiar

SÍNODE�DE�LA�FAMÍLIA

Actes i 
conferències
Missa en memòria de la Rosa Deu-
lofeu en l’11è aniversari de la seva 
mort. Dimecres 7 de gener (19 h), 
a la parròquia de Sant Agustí (plaça 
Sant Agustí 2) se celebrarà una Eu-

caristia en memòria de qui fou dele-
gada de Joventut de la nostra ar xi -
diòcesi.

Basílica Concepció (c/ Llúria, 70). 
La vigília de Reis, dilluns 5 de gener 
a les 17.15 h festa d’infants. Reco-
llida de cartes per als Reis al claus-
tre. A les 18 h, Missa d’Epifa nia per 
a infants.

AGENDA set mana dedicat a la parella en què 
en un clima de tranquil·litat es pugui 
re  flexionar sobre temes quotidians 
que afecten la convivència matri mo-
nial, amb la metodologia del P. Lluís 
Armengol i conduït per un grup de 
matrimonis. La reflexió és exclusi-
vament a nivell de parella. A la Co-
va de Manresa (Camí de la Cova, 
s/n), t. 938 720 422, 
a/e: info@covamanre-
sa.cat. Info: jornades-
clot@gmail.com, t. 933 
403 555. 


