
“ Hoy el mago llorando encuentra en la 
cuna a aquel que resplandeciente, 
buscaba en las estrellas. (…) Hoy el mago 
discierne con profundo asombro lo que allí 
contempla: el Cielo en la Tierra, la tierra 
en el Cielo, el hombre en Dios, y Dios en 
el hombre, y a aquel que no puede ser 
encerrado en todo el universo incluido en 
un cuerpo de niño. Y viendo cree, y no 
duda y lo proclama con sus dones 
místicos: el incienso para Dios, el oro para 
el Rey, y la mirra para el que morirá.” (San 
Pedro Crisólogo. Sermón 160) 
 
Així expressava Sant Pere Crisòleg, al 
segle V, l’adoració dels  Mags al Nen 
Jesús.  
Aquells savis d’orient que relata l’Evangeli 
venien a presentar-li el seu homenatge al 
que és Rei, Déu i home a la vegada.  I. al 
veure al Nen amb Maria la seva mare, “es 
postraren a terra i l’adoraren” (Mt.2,11) 
La saviesa humana postrada davant  de la 
Saviesa divina, tot reconeixen amb 
humilitat la grandesa immensa que es 
manifestava en aquest Nen recent nascut. 
 

Es posa de manifest la veritat de la frase 
de Louis Pasteur:  “Un poco de ciencia 
nos aparta de Dios. Mucha, nos acerca a 
Él”. El veritable savi, el qui busca la veritat 
troba sempre a Déu. 
 

Els savis d’orient buscaren la veritat, feren 
un llarg viatge i la trobaren a Belén. 
Nosaltres ja coneixem Qui és la Veritat. 
Ens cal fer una altre viatge, el de la vida, 
acompanyats per Jesús i guiats per 
l’estrella de la fe. 
També nosaltres, com els savis, quan el 
veiem en l’Eucaristia, ens postrem i 
l’adorem.  
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 Déu omnipotent i etern, que sou la llum dels creients, santifiqueu el món amb la 
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Pessebre Vivent i rebuda als Reis Mags. 
El diumenge dia 5 de gener . 
 

16’30 Ja estaran totes les escenes muntades 
per ser visitades: “Pessebre” (façana principal de 
l’església) 
 

17.00 A la plaça Pius XII, “Anunciació als 
pastors” amb els nens i nenes dels dos cursos de 
comunió i els qui vulguin venir Seguidament comitiva 
fins al pessebre per fer l’Adoració dels Pastors al Nen 
Jesús. 
 

17’15 Repartició de XOCOLATA mentre esperem 
l’arribada dels Reis. 
 

17’30 “Sembradors d’estrelles” 
. 

18’00 Arribada del Reis Mags i adoració dels Reis 
Mags al Nen Jesús, a la façana principal de l’església. 
Paraules de benvinguda als Reis i seguidament la 
comitiva reial continuarà el seu recorregut com de 
costum. 
 

El dia de Reis, el dilluns dia 6 , és dia de 
precepte, com un diumenge,  i i les misses són, 
amb el mateix horari que els diumenges: 9:00, 
12:00 i 19:30 h. 
 

Necessitem voluntaris per muntar i 
desmuntar el pessebre vivent del dia 5.  
- Per muntar-ho: a partir de les 9:30 h.  
- Per desmuntar-ho: a partir de les 18:30 h.  
Els qui pugueu ajudar-nos, digueu-nos-ho. 
Gràcies. 
 
Dia d’adoració contínua . El dimarts dia 7 
tindrem adoració contínua des de les 10 h, fins a 
les 19:00 amb els torns de sempre.  
 
Reprenem les Catequesis a tots els 
nivells , a partir del dimecres dia 8 de gener. 
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 ES POSTRAREN I L’ADORAREN…      


