
PREGÀRIA COMITÈ GENERAL DEL 11-2-23 
Introducció 

A la celebració de Nadal de la nostra zona del Besòs vàrem tenir 
l’oportunitat per reflexionar en silenci els textos evangèlics que feien 
referencia a les figures del pessebre. És per això que aquest començament 
d’any ens volem fixar en el que vol dir l’Epifania. La nostra pregària està 
extreta d’un text de Ramón Rosal que és psicòleg, teòleg i sacerdot. Té una 
fundació que porta el seu nom i que subvenciona teràpies a persones que 
no tenen mitjans econòmics. 

Hem posat part del text en MAJÚSCULA perquè és el moment que podem 
llegir tots junts a manera de pregària. 

 

Mt 2, 1-12 

Jesús va néixer a Betlem de Judà en temps del rei Herodes. Aleshores, uns 
Mags d'Orient es van presentar a Jerusalem preguntant: On és el Rei dels 
Jueus que ha nascut? Perquè hem vist sortir la seva estrella i venim a 
adorar-lo. 

Quan el rei Herodes ho va saber, es va inquietar i tot Jerusalem amb ell; va 
convocar els grans sacerdots i els Mestres de la Llei, i els va preguntar on 
havia de néixer el Messies. Ells li respongueren: a Betlem de Judà, perquè 
així ho ha escrit el Profeta: “I tu, Betlem, terra de Judà, no ets ni de bon 
tros l'última de les ciutats de Judà; doncs de tu sortirà un cap que serà el 
pastor del meu poble Israel.” 

Aleshores Herodes cridà els Mags, perquè li diguessin el momento exacte 
en què se’ls havia aparegut l'estrella, i els va enviar a Betlem, dient-los: 
Aneu i esbrineu acuradament què hi ha del nen, i, quan el trobeu, aviseu-
me, per anar jo també a adorar-lo. 

Ells, després de sentir el rei, es van posar en camí, i de sobte l'estrella que 
havien vist sortir va començar a guiar-los fins que es va aturar al lloc on era 
l’infant. En veure l'estrella, es van omplir de gran alegria. Van entrar a la 
casa, van veure el Nen amb Maria, la seva mare, caient de genolls el van 
adorar; després obrint els seus cofres, li van oferir regals: or, encens i 
mirra. 



I havent rebut en somnis un oracle, perquè no tornessin a Herodes, van 
marxar a la seva terra per un altre camí. 

 

Contingut 

1.-Els mags d'Orient simbolitzen els éssers humans que no viuen de forma 
atabalada, esclaus de l'activisme diari, com passa amb les persones que 
mai no troben temps per concentrar-se, per adonar-se de les experiències 
de la seva vida, reflexionar, preguntar-se si allò que estan duent a terme al 
llarg dels dies té sentit i val la pena ser viscut. 

2.-L'estrella o senyal orientador pot aparèixer a partir d'un diàleg 
confidencial amb un ésser estimat amb qui comparteixo inquietuds i 
anhels, o bé a partir de les lectures, o després de la ressonància emocional 
que susciten en mi actuacions valuoses d'altres éssers humans que hagi 
pogut presenciar, o dels que m'hagi informat a través d’altres persones o 
de qualsevol dels mitjans de comunicació. Altres vegades, l'estrella o font 
d'inspiració i energetització cap a una plenitud més gran de la vida pot 
derivar-se d'esdeveniments experimentats per mi, o per altres persones, 
tant si condueixen a grans alegries o a profunds patiments. També puc 
arribar a captar el meu estel a partir de la contemplació de belleses de la 
natura, o d'aportacions artístiques d'éssers humans, o de reflexions 
suscitades en mi per la lectura. 

3.-Mags d'Orient, admiro en vosaltres la vostra capacitat de cerca, la vostra 
nostàlgia o anhel d'un món humà més veritable, bell i humanitzat, la 
vostra actitud receptiva a tota possible font d'inspiració i d'energia, que 
ens pugui orientar cap a una vida més plena. 

Admiro, en vosaltres, la vostra capacitat contemplativa, la vostra decisió de 
realitzar l'experiència de vida humana sabent aprofundir, sabent plantejar-
vos aquestes preguntes existencials que poden de vegades resultar-nos 
inquietants, però condueixen també a replantejar-nos els nostres projectes 
i la nostra jerarquia de valors cap a un estil de vida més savi. 

 

OREMOS 

AYÚDAME JESUCRISTO, A SER COMO ESTOS MAGOS DE ORIENTE A 
QUIENES ADMIRO Y AMO, A SER COMO TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES 



DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD QUE UNA VEZ QUE HAN VISTO LA 
ESTRELLA, SE HAN PUESTO EN CAMINO Y HAN SABIDO RECIBIR Y OFRECER 
AYUDA EN EL GRUPO DE LOS SEGUIDORES DE LA SEÑAL. 

AYÚDAME A SABER PREGUNTARME, CUANDO HAYA EXPERIMENTADO UNA 
INSPIRACIÓN, UNA REFLEXIÓN SABIA, UN SENTIMIENTO POSITIVO, ¿ CUAL 
PUEDE SER MI ACTUACIÓN MÁS CORRECTA? ¿QUÉ ME SUGIERE DIOS CON 
ESTA EXPERIENCIA? ¿QUÉ TENGO QUE HACER AHORA PARA SER FIEL A MI 
AUTÉNTICA VOCACIÓN? ¿CÓMO APROXIMARME MÁS AL PROYETO DIVINO 
PARA MI VIDA, QUE ES LA FORMA DE SER FIEL A LO MEJOR DE MI MISMO? 

 

4.- No és correcta l'actitud indiferentista davant d'allò religiós. És massa important per arribar 
a saber si hi ha o no un Ésser diví creador; si aquest Ésser ens estima o no profundament; si 
ens ha transmès o no missatges per orientar-nos en la nostra vida, mitjançant intermediaris, 
missatges que ens ajudin a humanitzar-nos més, i a poder col·laborar a humanitzar el nostre 
entorn. 

És massa important arribar a saber si aquest ésser diví creador ens facilita o no vies per 
aconseguir els canvis d'actituds que necessitem, si és o no és ell a qui busquem -moltes 
vegades sense saber-ho- quan busquem la felicitat, no sempre pels camins més adequats. Tot 
això és massa important per romandre indiferents sobre si la resposta és correcta o no. 

Saber cercar, saber posar-se en camí -com els Mags d'Orient- amb actitud receptiva, amb 
obertura a la transcendència, i facilitar que sorgeixi després l'estrella orientadora, el senyal 
inspiradora que ens indica cap on anar, com actuar. 

OREMOS 

AYÚDAME SEÑOR, A SABER DESCUBRIR LA GRANDEZA QUE A VECES SE 
OCULTA EN GENTES SENZILLAS. AYÚDAME A VALORAR LO PEQUEÑO, LAS 
ACCIONES POCO BRILLANTES PERO VALIOSAS DE LA PROSA DIARIA. 

 

AYÚDAME A INTUIR Y COMPRENDER LO VALIOSO, LO DIVINO QUE SE 
OCULTA EN TODA PERSONA. TÚ QUIERES NACER DE NUEVO EN TODO SER 
HUMANO, AUNQUE MUCHAS VECES NO TE DEJEMOS. AYÚDAME A DEJAR 
CRECER LOS BELLOS SENTIMIENTOS HUMANIZADORES DEL NIÑO SANO Y 
BUENO QUE TRATA DE EXISTIR EN NOSOTROS. 

 

SEÑOR QUIERO UNIRME AL GRAN COLECTIVO DE LOS MAGOS DE 
ORIENTE, DE LOS HOMBRES Y MUJERES DE LAS MÁS VARIADAS CULTURAS 



Y COSMOVISIONES RELIGIOSAS, A QUIENES LES UNE EL CONSERVAR EN EL 
CAMINO DE SU VIDA LA ACTITUD DE BÚSQUEDA DE LO VERDADERO, LO 
BELLO Y LO BUENO, DE BÚSQUEDA DE LA FUERZA DIVINA QUE PUEDE 
IRNOS TRANSFORMANDO. QUIERO SENTIRME UNIDO A ESTOS SERES 
HUMANOS -LOS MAGOS DE ORIENTE DEL PASADO Y DEL PRESENTE, QUE 
CUANDO LOGRAN VER LA ESTRELLA, CAPTAN LA SEÑAL ORIENTADORA, SE 
PONEN EN MARCHA PARA RECIBIR LA INFLUENCIA DIVINA, CONTEMPLAN, 
REFLEXIONAN, MEDIOTAN. Y LUEGO VUELVEN A SU MUNDO, AL MUNDO 
DE LA FAMILIA, DEL TRABAJO PROFESIONAL, DEL OCIO CREADOR, DE LA 
ACTIVIDAD DIARIA EN EL MUNDO, PERO HABIENDO CAMBIADO ALGO, 
HABIENDO RECIBIDO UNA NUEVA LUZ Y ENERGIA. 

AMÉN. 

 


