
 

 

 

 

 

 

 

La història dels savis d´Orient i dels seus presents    

Els profetes havien parlat d´una estrella lluminosa que s´alçaria a Israel i seria llum per a tots els pobles. 

Llegim plegats Mateu 2,1-11, aquells savis de terres llunyanes, en les seves investigacions dels astres, han 

descobert una estrella desconeguda i han entès que aquella estrella seria, realment, llum per a tota la 

humanitat. 

I ells, decidits i plens de coratge, se’n van a  la recerca d´aquell infant. I ells, uns estrangers, Melcior, Gaspar i 

Baltasar, arriben a Jerusalem i es troben que ningú no en sap res d´aquella descoberta seva. Però sense 

desànim continuen i la troben. I allà a Betlem, es on arriben i adoren aquell infant i li ofereixen els seus 

presents: or, encens i mirra. 

Or, que es relaciona amb la riquesa 

i el poder, poder i riquesa que qui en 

tenia era el rei. Jesús es reconegut 

com Rei de Reis.                                                                                            

Encens, que ve de l´Orient i es 

símbol de l´adoració a Déu. El fem 

servir en moltes celebracions 

religioses. S´identifica a Jesús com 

a Déu.                                                                   

Mirra, un bàlsam molt preuat, 

representa la condició humana, 

donat que es vermella com la sang. 

Es reconeix en Jesús l´home que ha 

de patir per salvar a tota la 

humanitat. 

Podem dir doncs que son tots tres els símbols de rei, Déu i home. 

En l´evangeli de Mateu, els escollits són uns savis estrangers, una gent que no es del poble escollit, però que 

han estat disposats a deixar la seva confortable vida i emprendre un camí desconegut i insegur. 

I el missatge és aquest: el Fill de Déu ha vingut per a tothom, cap frontera no pot frenar l´amor de Déu.                                                                                                               

Frontera no només geogràfica si no d´idearis personals, de races, de cultures. 

Seguim la vinguda dels reis en els nostres pessebres. 

Ho sabem es temps de regals materials també però tots grans i petits podem fer un regal meravellós i que no 

te preu, regalem TEMPS. Animem-nos i compartim, fem actes de solidaritat, visitem algú malalt o trobem un 

espai per dedicar a qui ens necessita, amics, familiars potser algú desconegut. Fem junts alguna tasca de 

servei als altres... aquest serà el millor regal de Reis 2018 
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L’ESPERIT DEL NADAL A LA NOSTRA PARRÒQUIA 



 

Els joves de la parròquia de Montserrat, 

protagonistes de la Vetlla i l’impliquem-nos de 

la Dpj Lleida 

El passat 22 de desembre, joves de la nostra 
parròquia, entre els gairebé 200 joves d’altres 
parròquies i moviments, es van reunir a la Vetlla 
de Nadal organitzada per la Delegació de Joves 
del Bisbat de Lleida (DPJ) a la parròquia de Sant 
Andreu. Amb el lema 'Comença la vida. Encén la 
llum del Nadal' els joves es van preparar amb 
molta il·lusió en aquesta jornada, en la que el 
Bisbe de Lleida, Salvador Giménez, va presidir 
l'Eucaristia i els va encoratjar a "ser l'autèntica 
llum del món". Membres de la DPJ de diverses 
parròquies i moviments de joves han preparat 
aquesta Vetlla durant tres mesos. Es tracta 
d'una celebració ja tradicional que és portar a 
terme en aquesta parròquia des de fa anys. La 
celebració va acabar amb un refrigeri amb 
xocolata calenta i coca. 

Per altra banda, el dissabte 23 de desembre, 
joves de la parròquia vàrem participar de la 
Delegació de Joves del Bisbat de Lleida (DPJ) tot 
col·laborant en l’organització d’una altra edició 
de 'Impliquem-nos', en aquesta ocasió a la 
residència municipal d'avis de Juneda. Els 
nostres joves van acompanyar els avis del 
centre i van cantar Nadales amb ells en una 
"jornada familiar". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dpj Lleida, Vetlla de Nadal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGON CONCURS DE PINTURA  PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 

Neus Rosell,  Aina Mestre,  Joan Saló, 

Núria Granollers, Sandra Fernández, 

Núria Martínez 

 Col·laboració entre la parròquia Mare de Déu de Montserrat i el Batxillerat Artísitc del 
Col·legi Episcopal de Lleida. 
 El diumenge 3 de desembre sis alumnes de segon de Batxillerat Artístic finalistes del concurs 
de pintura, amb motiu de la Verge de Montserrat, van tenir l'oportunitat de presentar les seves obres 
que es troben exposades dins la parròquia. 
 Les obres de la Neus Rosell, l'Aina Mestre, el Joan Saló, la Núria Granollers, la Sandra 
Fernández i la Núria Martínez, responen a noves interpretacions a partir de la influència de diferents 
estils artístics: l'art nouveau i l'exaltació de la decoració naturalista, el neoplasticisme i el joc 
conceptual de la geometria, el fauvisme on el color pren protagonisme, el relleu objectual on la 
descontextualització de la pedra es converteix en xinxeta i el dibuix lineal continu per reflectir un 
estat de fe. Us convidem a conèixer aquestes noves i singulars interpretacions de la figura 
emblemàtica de la Verge de Montserrat. 



 

Pregar amb els Ulls: saber mirar 

 

“Déu veié que  el que havia fet, i era bo de debó”. Gènesi, 1, 31 

Els ulls, la mirada, són una font inesgotable de lloança, de pregària. 

De ben petits s´han d´acostumar els nens i nenes a fer un passeig 

contemplatiu pel món que els envolta. 

Sel´s pot  demanar que fem conjuntament un  recorregut per llocs, 

descobrir les bellesses, la bondat de les persones i les coses. El que això 

significa: la presencia amorosa de Déu en regalar-nos la creació.Es en 

aquest moment que podem donar gràcies a Déu per tot allò que 

podem percebre amb els ulls . Podem llegir i contemplar junts  tota la 

creació Gènesi 1, 1-30. 

La tasca d´avui pasa per anar aprenent a mirar als altres amb els ulls 

de Jesús, o veure en els ulls dels altres els ulls de Jesús... La llum de la 

mirada de Jesús il.lumina els ulls del nostre cor. 
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