
     
Llegim a l’evangeli de Mateu d’avui: “Vingueren uns savis 
d’Orient...i li oferiren presents: or, encens i mirra”. I aquests 
regals de què podien servir a la pobra família de la cova? De 
res. Mateu va per un altre cantó: són símbols del 
reconeixement de Jesús com a rei, com a Déu i com a home 
salvador. Estem, per tant, davant un acte de fe en Jesús, davant 
la grandesa transcendent de l’infant de Betlem. L’estrella porta. 

  
Un reconeixement fet per tres estrangers, no pas 
jueus, a qui també Déu es vol donar a conèixer 
mitjançant l’aparent fragilitat d‘aquest nadó. És la 
festa de l’Epifania, de la Manifestació de Déu a 
tothom qui tingui un cor prou obert per acollir-lo.      
 
Poc s’ho pensaven aquells tres savis, tampoc Mateu 
en escriure l’evangeli, que uns segles més tard aquest 
reconeixement de Jesús, aquesta Manifestació de 
Déu a tothom, hauria estat substituït per uns regals, 
que a vegades van embolcallats de l’estimació més 
sincera i d’altres només de paper de colors. 

 
O aquells pastors modèlics en l’ajuda a una família 
que acabava d’infantar en una cova del costat de la 
seva. Els van portar la seva ajuda, el seu escalf i el 

poc que tenien: panses i figues, i nous i olives... Regalar 
amistat, companyia, allò indispensable per viure al qui està en 
necessitat és una bona festa de reis. Segurament que el nen de 
Betlem, que no tingué el problema de ser un nen 
“superregalat”, com ja denuncien avui els pedagogs, sabé agrair 
que l’omplissin d’afecte, de petons i no el colguessin de regals. 
 
 
 
 
 
 
DIUMENGE, dia 6:     A les 11,00: Missa cantada (difs. família Roca 

Fontserè; per les ànimes del purgatori) 
Dissabte,     dia 12:       A les 20,00: Missa  (dif. Rosa Serrabassa i 

Bosch, de la sagrada família) 
DIUMENGE,dia 13:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. Antònia 

Vilardell i Parés, cap d’any; família Minoves 
Vilaregut; per les ànimes del purgatori) 
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la campana avisa     CAP DEL PONT: Els redactors del full es trobaran el dilluns, 
dia 7, a les 9, per triar els temes dels  escrits fins a Quaresma. 

CATEQUISTES: Es trobaran el dimarts, dia, 8, a 1 quart de 
10, per preparar les properes sessions de catequesi. 

BOBOG-CAMERUN: Dimarts, dia 8, a 2 quarts de 6, es 
trobaran representants d’Agermanament de Barcelona que 
aquest més aniran al Camerun amb membres de la nostra 
delegació d’Osona, per preparar el viatge. 

CRISTIANS INQUIETS: Dimecres, dia 9, a les 8, es 
reuniran la colla de cristians de la comarca i de la nostra 
parròquia, que formen aquest grup, per ajudar-se en la seva fe 
i en la seva formació. 

PRIMERA COMUNIÓ: Divendres, dia 11, a 1 quart de 6, 
es reprenen les sessions de catequesi pels infants que es 
preparen per la Primera Comunió. 

CAPELLES SAGRADA FAMÍLIA: Els responsables ja 
podeu passar pel despatx quan us vagi bé. 

ENTERRAMENT: Dissabte, dia 5, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Engràcia Crous i Codina que morí el dia abans 
a l’edat de 96 anys. Al cel sigui! 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 10 i un de 600 € per 
Càritas, quatre de 50 € per l’agermanament amb un nen de la 
maternal de Bobog i un de 20 € per les necessitats de la 
parròquia. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


