
SANTA MARIA. CAP D’ANY (1 de gener) 

8 dies després de Nadal, l’Església dedica un dia a santa Maria, Mare de Déu. La solemnitat 

mariana d’avui és la més antiga de l’Església d’Occident. Ella és una persona central en la 

història de la salvació. I, també, avui l’Església ens convida a la Jornada Mundial de la Pau. 

El cristià-cristià es troba en aquest dia en dues concepcions 

diferents de la vida.  

Per un costat: el desig de festa, de trobades, sobretaules 

llargues, àpats, desplaçaments... Desitgem tornar on érem 

abans de la pandèmia. I la paraula que ens enganya és 

“normalitat”. Tornar a la “normalitat”. No estem mentalitzats 

que ens cal una “nova normalitat”, no la “normalitat antiga” 

Per l’altre: “cam emprendre una vida nova”. I aquesta no ens 

dona el desig de plaer, de festa.... Ens vindrà de descobrir en 

aquell niu de Betlem la senzillesa i la humilitat. 

Déu és senzill, i es troba més a prop del poble humil que d’aquells que viuen obsessionats per 

tenir sempre més. 

 Mentre visquem cercant la satisfacció dels nostres desitjos, aliens al sofriment dels 

altres, coneixerem diferents graus d’excitació i de satisfacció, però no l’alegria que 

experimentaren els pastors allà a la Cova 

 Sí, tindrem cada vegada més coses per assaborir, però no ompliran la buidor interior, el 

nostre avorriment i la nostra solitud. Podem aconseguir èxits cada vegada més 

notables, però creixerem en rivalitat, en conflicte i en competència. 

Els pastors no es guarden la joia que han experimentat allà a la Cova: “Havent-ho vist amb els 

propis ulls, van contar el que els havien dit d’aquell infant”. Aquesta actitud dels pastors ens 

és una lliçó per a nosaltres. 

1r.  “Anaren a Betlem i trobaren Maria i Josep amb el nen a la menjadora”. Es a dir 

 “van, es mouen  i es posen en moviment. 

 Ens cal anar , també, nosaltres. Hem vingut a Missa. Hi trobem Josep, Maria i l’Infant? 

 Si no sentim la seva presència, difícil després, contar-ho als demés. 

2n. Contar. Expressar el que hem viscut i vist. Acabem la Missa i parlem de tot, menys del 

 que aquí hem sentit, vist i gustat. 
 

Els pastors contaven i la gent es meravellava. Quan tornem a casa, amb els nostres, notem que 

hem viscut quelcom important? 

Apa! Prenem exemple dels pastors. I com Maria: “conservava aquests records en el seu cor 

i el meditava”  


