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LES OFRENES DELS REIS 
 

Del Poema del Pessebre, de Joan Alavedra 
 

El Poema del Pessebre fou musicat per Pau Casals 
i presenta el naixement del Senyor com una 
anticipació i anunci de la Passió del Senyor i de la 
seva mort redemptora.  
En “Les ofrenes dels Reis” presenta un diàleg 
entre els Reis, el Rabadà (la visió humana) i la veu 
d’un àngel (la llum de la fe). 
 

El Rei Melcior:  -Rebeu, Senyor, aquest 

munt d’or 
        per instaurar el Reialme. 

 

El rabadà:             -Però si és un Rei pastor! 
 

Una veu d’àngel:          -Per guanyar-se el vostre cor 
         es farà esclau de l’amor. 
         Per ceptre durà una palma. 
 

El Rei Gaspar:  -Jo us dono un cofret d’encens 

         que com a Déu us honora. 
 

El rabadà:         -Un Déu que neix com els nens! 
 

Una veu d’àngel:           -No és pas l’altar de fum dens, 
          sinó l’esperit intens 
          de veritat, que l’enamora. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia2.- St. Basili, el Gran i Gregori Nacianzè, doctors de l’Església.  
Vespre (festiva), 20 h..-  Rosita Esteve Duran  
     Difunts família Torredemer Roig.  
     Núria Majoral Julià                                          
 

Diumenge dia 3.- DIUMENGE II DE NADAL 
9 h.-             Miguel Narbona       
12:30 h.-     Teresina Masana  
 
Dilluns dia 4.- Sant Rigobert, bisbe i Sant Odiló, abat de Cluny  
Vespre, 20 h.- Teresina Masana 
 

Dimarts dia 5.- Sant Telèsfor, papa i màrtir  
Matí, 9 h.- Difunts Font Parés 
Vespre, 20 h.- Pili 
 

DIMECRES DIA 6.- EPIFANIA DEL SENYOR. Festa dels Reis o mags Melcior, 
Gaspar i Baltasar. 
Matí, 9 h.-  Teresina Masana 
12,30 h.-   Joan Mèlich-Maria Poch i fill./esposos Manuel Clajer i Inés 
                           / González 
 

Dijous dia 7.- Sant Ramon de Penyafort, prevere dominicà 
Matí, 9 h.-  Teresina Masana 
Vespre, 20 h..- Josep Baqués (aniversari) i fill Joan 
 
Divendres dia 8.- Sant Apol·linar, bisbe. Sant Severí, abat  
Matí, 9 h.- Teresina Masana 
Vespre, 20 h.- Josep Joanhuix 
 

Dissabte dia 9.- Sant Eulogi de Còrdova, prevere i màrtir. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h.- Missa 
 

Diumenge dia 10.- BAPTISME DEL SENYOR 
9 h.-  Missa 
12:30 h.- Esposos Joan Llompart-Conxita Guilera i fill Joaquim. 
      Miquela Roig (34 aniv.) i Josep Roca. 
 

 

 

 

 



 El Rei Baltasar:    -De mirra ofereixo un vas 

            que és de la mort presentalla. 
 

       El rabadà:                         Si és Déu, no es morirà pas! 
 

       Una veu d’àngel:      -Tres jorns després del  traspàs 
              volarà cap al cel ras 
              abandonant la mortalla. 

 

 
 

 DIMECRES, DIA 6 DE GENER:  
SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR 
Misses: Dimarts, a les 20 h.: Missa de vigília 
    Dimecres: 9,00 h. i 12,30 h. 
 

 ESTADÍSTICA PARROQUIAL: ANYS 2020 i 2019 
 

SAGRAMENTS ANY 2020 ANY 2019 

Baptismes 16 (6 nenes  i 10 nens) 31 

Confirmacions 7 (2 noies i 5 nois) 6 

1ª Comunió  26 (17 nenes i 9 nens) 32 

Matrimonis 3  celebrats aquí. 3 

Exèquies 31 (20 dones i 11 homes).  
 20 celebrats a l’església parroquial  
 i 11 a la capella del tanatori.  

44 
(24 església 
20 tanatori) 

 

Comentari de les dades del 2020:  
. L’estadística parroquial d’enguany, comparada amb la del 2019 
reflexa una davallada en el sagrament del Baptisme (quasi la meitat). 
El “confinament” hi té quelcom a veure...  
. Pel que fa a la Primera Comunió, la davallada és la que es va 
produint d’un temps ençà. El fet de la pandèmia poc ha influït si no 
és que alguns infants han celebrat aquest sagrament en una altra 
parròquia. 
.  El sagrament del matrimoni s’ha mantingut en unes quotes  molt 
baixes. Tot i que s’ha de dir que per l’any 2020 n’estaven previstos 
més, però degut al confinament s’ha aplaçat per a més endavant. 
. Les celebracions exequials han baixat, però no és indicatiu d’una 
baixa de defuncions. Sabem que n’hi ha hagut més que altres anys, 
però degut a l’etapa de confinament no se celebraren exèquies per 

raó de tanatoris i esglésies tancades i, per tant, no s’han pogut 
comptabilitzar. 
 

 DIUMENGE VINENT, DIA 10: FESTA DEL BAPTISME DEL 
SENYOR 
El diumenge després de “Reis” acaba el temps de Nadal-Epifania, i 
ho fa amb la festa del Baptisme del Senyor.  

 

 

UN CAP D’ANY DIFERENT 

És lògic que aquests dies hàgim viscut un cap d’any diferent, perquè tot 
l’any ho ha estat, de diferent. Si l’any 2020 ha estat condicionat pels 
problemes sanitaris i econòmics de la pandèmia de la covid, és normal que 
tant l’organització del cap d’any com els sentiments entorn als que ha girat 
també hagin estat condicionats per la covid. 

No vull posar aigua al vi de les esperances generades aquest cap d’any, 
però permeteu-me una reflexió crítica entorn a alguns comentaris sentits i 
llegits aquests darrers dies. S’ha escrit i s’ha dit reiteradament que l’any 
que comença  “serà forçosament millor, perquè pitjor és impossible”. 

Comprenc des de quin punt de vista es diuen aquestes coses, però em sap 
greu comprovar que de vegades siguem tan limitats en els nostres 
pensaments i sentiments. Ens comportem com els infants que són 
incapaços de fer front a les adversitats, d’encaixar-les.  

És veritat que fins i tot els que ja tenim uns quants anys no havíem viscut 
mai una amenaça com la de la covid, però també hauríem de ser conscients 
que aquesta pandèmia està sent molt més benèvola que les que han assolat 
la humanitat en altres èpoques. I que fins i tot ara mateix hi ha pobles del 
món subdesenvolupat que pateixen guerres i epidèmies amb resultats molt 
més greus. Resulta, doncs, una mica frívol afirmar que el nou any no pot 
ser pitjor que el passat. 

En aquest context, voldria començar el nou any com penso que ho hauríem 
de fer sempre els creients: posant-lo en mans de Déu. Demanant-li, per 
descomptat, el millor per a mi mateix, per als que estimo i per a tothom, 
però alhora obert a la seva voluntat. Que em doni forces per lluitar per 
aquelles batalles personals i socials en les que puc contribuir a què 
guanyem, i alhora que em doni humilitat per acceptar amb serenitat les 
situacions que no puc canviar, que em superen, que em sobrepassen. 
 

Joan Ferrés Prats 
 

 


