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EL QUART REI D’ORIENT
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Conta una llegenda que els reis que volien emprendre el viatge per visitar el Rei-Messies,
guiats per l’estrella, eren quatre: Melcior, Gaspar, Baltasar i Artaban. Aquest portava tres pedres
precioses per regalar-les al Salvador anunciat. Tots quatre s’havien de trobar a Borsippa, una antiga
ciutat de Mesopotàmia. Però el rei Artaban va tenir un contratemps: mentre hi anava, va trobar un
vell malferit que havia estat atacat per uns bandits. Ell va aturar-se per curar-lo i fer-li companyia fins
que es posés bo. En acomiadar-se, va creure convenient regalar-li un diamant, perquè el pogués
vendre i així fer front a la vida. Quan va arribar al lloc de la cita, els altres tres ja havien marxat, i ell
va haver de fer el camí tot sol. En arribar a Betlem, no hi va trobar Jesús, sinó que va presenciar com
els soldats d’Herodes mataven uns infantons
innocents. Per salvar un nen en braços de la mare,
va subornar un soldat donant-li un robí perquè
no el matés. Però un capità ho sabé i féu
empresonar Artaban. Durant uns trenta anys
estigué tancat en un calabós de Jerusalem. Els tres
darrers anys sentia parlar d’un tal Jesús de
Natzaret que alguns tenien per Messies. Just quan
fou alliberat, s’assabentà de la crucifixió de Jesús.
Mentre s’encaminava al Calvari, s’adonà que una
noia anava a ser venuda per esclava per pagar un
deute del seu pare. Ell va intervenir-hi donant la
darrera pedra preciosa que li quedava. I així va
alliberar la noia. Mentrestant morí Jesús i la terra
tremolà. I la pedra d’un mur que s’esfondrà va
colpejar el cap d’Artaban. Sentint-se morir, se li
presentà Jesús que li digué: “Quan estava ferit, em
vas curar; quan m’anaven a matar, em vas salvar;
quan em volien esclavitzar, em vas alliberar. Tot el que
has fet per als meus germans necessitats, m’ho has fet a
mi. Avui seràs amb mi al Paradís”.
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Hi ha una altra versió d’aquesta llegenda del quart Rei. Diu que aquest, mentre feia camí per
trobar-se amb els altres tres, es va entretenir atenent una mare que infantava i que s’estava morint.
Quan la mare s’hagué restablert, ell li va regalar els presents que tenia preparats per al Messies. Dies
després, va trobar una mare vídua que estava desesperada perquè el seu fill únic havia de complir
una condemna a galeres. Compadit, ell es va prestar a anar a galeres en lloc del noi. Passats uns
trenta anys, volgué encara encaminar-se cap a l’indret on l’estrella havia assenyalat. Arribat a
Jerusalem, va preguntar per un suposat Rei-Salvador que segons els càlculs podia tenir 33 anys.
L’informaren que precisament aquell dia havien condemnat a morir en creu, al Gòlgota, un que es
feia passar per Messies. Corrents s’hi encaminà, i allà, agenollat al peu de la creu, es disculpà d’haver
arribat tan tard i amb les mans buides. Sols podia oferir-li la seva pobresa. Les mirades d’ambdós
s’entrecreuaren. El reietó reconegué la dignitat divina en el Crucificat. I Jesucrist, el Rei celestial, li
prometé el Paradís.
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El relat dels Mags
o
Savis d’Orient, tal com
ho trobem en l’evangeli
de Mateu, té per base el
text del profeta Isaïes cap.
60, 6 i el del salm 71,10,
que
anunciaven
un
Messies
que
seria
reconegut per tots els
pobles. Aquests Savis
astròlegs
d’Orient,
seguint la direcció de
l’estrella, arribaren al lloc
on era Jesús per fer-li
homenatge i li oferiren
or, reconeixent la seva
reialesa; encens, reconeixent la seva divinitat; i mirra, reconeixent la seva condició moridora. Els
evangelis que parlen del naixement i de la infantesa de Jesús són, com a mínim, una gran paràbola
per explicar la personalitat de Jesús-Messies. Potser alguns detalls que hi surten no siguin d’una
historicitat estricte. Però el cert és que Jesús de Natzaret era el Fill de Déu, enviat per a la nostra
salvació. Es va fer com un de nosaltres, excepte en el pecat. Va viure en gran senzillesa i pobresa. Va
predicar la pau i el perdó. Va ser acceptat i també contradit. Va assumir amb paciència la persecució i
la mort. Ell, el més gran dels Innocents, fou injustament condemnat. Però la seva resurrecció va fer
obrir els ulls dels deixebles i el confessaren “Fill de Déu i Messies”. Encara avui hi ha molts cercadors
de la Veritat que, guiats per l’estrella de la Fe, adoren (adorem) Jesucrist com a Salvador, sacrificant
les comoditats personals, com deurien fer els Reis d’Orient.
Mateu Sanclimens

CONVENT DE POMPEIA

(Diagonal, 450, tel. 93 416 18 12)
Horari de Porteria:
De dilluns a dissabte:
De 9h a 13h, i de 16h a 19:30h.
Diumenges i festes de precepte:
De 10h a 13h.
El nostre Santuari resta obert:
Dies feiners (de dilluns a divendres):
De 6:30h a 13h, i de 18h a 20h.
Dissabtes: De 8h a 9h, i de 18h a 20h.
Diumenges: De 10 a 13:15, i de 18 a 20h.
Horari de Misses:
De dilluns a divendres (feiners):
A les 7h, a les 8h i a les 19h.
Dissabtes i vigílies de festes de precepte:
A les 8:30 i 19h.
Diumenges i festes de precepte:
A les 10:30, 12:30 i 19h.

SEGUEIX EL CURS DE CATEQUESI D’ADULTS
Dijous dia 12 de gener, a les 20:00, a Pompeia-Grup (Riera de Sant Miquel, 1 bis)
“Sant Domènec de Guzmán” - A càrrec de Fra Eduard Rey, caputxí (Entrada lliure)
DISSABTE, DIA 14: TROBADA FRATERNA (Frares i laics, obert a tothom)
Lloc: Pompeia-Grups, Riera de Sant Miquel, 1 bis (Entrada lliure)
10:00
Pregària
10:15
Ponència: “Bojos de Déu. Els sants franciscans” (Fra Lluís Arrom)
11:00
Aproximació a: Santa Elisabeth d’Hongria (Enric Emo)
Sant Bonaventura (Fra Jacint Duran)
Fra Eloi de Binaya i Companys (Fra Eduard Rey)
Fra Pere Vila (Fra Mateu Sanclimens)
12:30
Experiència d’acompanyament a dones en situació d’exclusió social:
“El lloc de la dona” (Maria del Mar Galceran)
13:15
Eucaristia a la Cripta – Dinar (Cal haver-se apuntat (tel. 93 416 18 12: Lídia)
16:00
Cinefòrum: “Un hombre para la eternidad” (La vida de sant Thomas More)
Presenta: Anna Casas.
RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE – Cap de setmana del 21 i 22 de gener
A càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo – Inscripcions: conselldelaic@caputxins.cat
CONVERSA AMB MÒNICA TERRIBAS: L’entrevistadora entrevistada
Dijous dia 26 de gener, a les 20:00, a Pompeia-Grup (Riera de Sant Miquel, 1 bis)
PREGÀRIA CONTEMPLATIVA AMB CANTS DE TAIZÉ
Divendres dia 27 de gener, a les 20h
A la Cripta, entrant per la porta esquerra de l’església.

CONVENT DE L’AJUDA

(Carrer de Sant Pere Més Baix, tel. 93 319 00 87)

El nostre Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda resta obert:
Dies feiners (de dilluns a divendres):
De 8:30h a 13h, i de 17h a19:30h.
Dissabtes:
De 8:30h a 13h i de 19:30h a les 20:30h.
Diumenges:
De les 9h a les 13h, i de les 19:30h a les 20:30h.
Horari de Porteria:
De dilluns a divendres (feiners):
De 10h a 13h, i de 17h a 19:30.
Dissabtes i vigílies de festes de precepte:
De 10h a 13h.
Horari de Misses:
De dilluns a divendres (feiners): A les 9h.
Dissabtes i vigílies de festes de precepte: A les 9h i a les 20h.
Diumenges i festes de precepte: A les 9:30, 12h i 20h.
Els dissabtes, al final de la Missa de 9h: Pregàries i Goigs.
Per a casos familiars particulars, es pot demanar una Missa a les 20h.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE L’AJUDA:
Novena de preparació:
Des del 25 de gener fins al dia 1 de febrer,
a les 8 del vespre (20:00):
Missa i Novena de la Mare de Déu. Pregàries i Goigs.
2 de febrer:
A les 9h:
Benedicció de les Candeles i Eucaristia
Visita Espiritual i Goigs
A les 12h: Pregària a la Mare de Déu i Cants
A les 20h: Litúrgia de la Llum (Benedicció Candeles)
Missa solemne, concelebrada
AGRAÏMENTS
El nostre més sincer agraïments a totes les persones que heu col·laborat
en la Campanya de Nadal, amb aliments, donatius i joguines.
Agraïments també a les Comunitats de Religioses i Religiosos,
als seus alumnes i famílies d’aquestes escoles:
Xaverianes, Mare de Déu del Diví Pastor,
Missioneres del Cor de Maria i la Salle Comtal.
Agraïments a tots els Voluntaris
que han ajudat a fer paquets per repartir
i a fer el mateix repartiment.

