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AVUI TAMBÉ ESPEREM ELS REIS
A mida que ens anem fent grans, recordem
amb tendresa més coses de quan érem petits; avui
celebrem una d'aquelles festes que amb tanta il·lusió
esperàvem: els Reis! Epifania és un nom que encara no
sabíem.
Un cop grans hem entès què vol dir Epifania, hem
conegut les tres mostres de l'apropament de Déu als
homes que aquesta festa comprèn: la manifestació als
Mags, el Baptisme al Jordà, les noces a Canà; i tot això
procurem de viure-ho tal com la litúrgia ens indica.
Però, no podríem viure també avui la festa a partir de
les il·lusions de quan érem infants?.

La carta que escrivíem podria ser el desig que tots
portem al cor, fruit alhora de la nostra indigència i de
l'esperança. Tantes coses ens manquen; voldríem anar
drets i lleugers i anem mig encorbats o coixegem de
mala manera. La bondat que fèiem els dies anteriors,
quan els patges dels Reis et vigilaven pot ser una
expressió popular i infantil de la gran benaurança dels
nets de cor, de tots aquells que veuran Déu i que el
veuen ja ara; els patges deuen ser els àngels, exigents i
benvolents alhora i, és clar, invisibles; o potser visible
però que no sabem discernir. La sabata posada al
balcó, amb el risc que te la prenguin, que te la canviïn,
o que se't mulli, o que un cop de vent se te l'endugui,
podria significar l'alt risc de la fidelitat, de les coses
petites i immediates de tota vida cristiana seriosa, el risc
de la convivència, el risc del total despreniment que
se'ns demana als seguidors de Crist.
No sempre els Reis et duien allò que demanaves,
els pares prou que se'n dolien i tu restaves decebut. La
sang no arribava tanmateix al riu, perquè un cop
començaves a jugar amb allò que t'havien dut, era
això el que comptava i res més. I ara què? També ara
hi ha tantes coses que voldria tenir i tantes de què

voldria desfer-me! El Pare del cel se'n deu doldre
somrient i jo... bé, jo he de començar a jugar amb allò
que tinc posant-hi tota la il·lusió i donant-ne gràcies.
Una cosa que podríem demanar avui als Reis és
aprendre novament a jugar sota la mirada del Pare
que ens estima... Aleshores, tornats infants, havent après
la manera de fer de al vida un joc, capaços de
celebrar els Reis com ho fèiem abans podrem
comprendre la serietat dels tres grans misteris que
l'Epifania inclou: la constància de cercar Déu, fins quan
l'estrella

s'amaga;

el

compromís

fonamental

del

Baptisme; la gràcia de tenir una mare com Maria que
no s'espanta del passat
Les coses realment serioses només els infants les
entenen. Les persones massa serioses no arriben mai al
fons del misteri si no es tornen com infants. El dia dels
Reis és apropiat per a beneir la infantesa que vam tenir i
per a demanar que ara, ja amb cabells blancs, o
negres, o tenyits i tot, mantinguem la pau com un nen a
la falda de la mare, sabent que només en Déu reposa
la nostra ànima. Davant aquest Déu que ens és salvació
el gest essencial és guardar un humil i reverent silenci
contemplatiu.

Miquel Estradé, osb

DIFUNTS
13 de gener: 10h. Eduardo Zambudio.
SANTORAL
6 de gener: Epifania del Senyor.
7 de gener: Sant Ramon de Penyafort.
13 de gener: Baptisme del Senyor.
ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
Dijous 10 de gener: Adoració del santíssim de 9h a 13h.
Recés d’advent de 19:30h a 20:30h.
Divendres 11 de gener:
Adoració vespertina de 19:30h a 23:30h.
Diumenge 13 de gener:
a les11:30h. Missa familiar i reunió de pares.
CATEQUESIS
De primera comunió:
Dimarts, Dimecres i Divendres de 18h a 19h.
De continuïtat i primer de confirmació:
Divendres de 18h a 19h.
De segon de confirmació: Dijous de 19 a 20h.

