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DURANT LA SETMANA DE L' 11  AL 17 DE 
GENER, PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 11: dif. de la parròquia. Dimarts, 12: 
Dolors Canals. Dimecres,  13: Segunda 
Méndez Pérez. Dijous, 14: en acció de 
gràcies. Divendres, 15: Dalmau de Ciurana; 
Esteve Gubau. Dissabte,16: Josep Robert 
Oliveras; Montserrat C.R, dif fam. Pararols-
Sidera. Diumenge, 17: dif. fam. Quintanas; 
Josep Custal; dif. fam. Gusiñer-Mir. 
 
DURANT LA SETMANA DE L' 11 AL 17 DE 
GENER, PREGAREM A SANT PAU: 
 
Dissabte, 16: Manel (19è aniversari). 
Diumenge, 17: Carolina Cros   

 

Per les obres de sant Josep, el primer cap 
de setmana de gener es van recaptar 
1.288,90€.  
Agrairem donatius per aquesta finalitat! 

 

Aportacions pel manteniment dels 
serveis de la parròquia. 
 
A l'entrada de l'església trobareu un TPV 
per fer donatius amb targetes. Cal anar 
utilitzant aquests serveis que les noves 
tecnologies ens oferiren per garantir millor 
la higiene i la seguretat.  Moltes gràcies!! 

 

 

Ensenya'm a conèixer la teva voluntat 
 
Concedeix-me, oh Senyor, 
saber el que he de saber, 
estimar el que he d'estimar, 
lloar el que més et delecta, 
valorar el que és valuós als teus ulls, 
odiar el que és ofensiu per a Tu. 
 
No permetis que jutgi 
segons el que veuen els meus ulls, 
ni dictar sentència segons el que senten 
els sentits dels ignorants; 
porta'm a discernir amb judici veraç 
entre les coses visibles i les espirituals, 
i sobre totes els coses a conèixer 
el que més plagui a la teva voluntat. 

 

Tomás de Kempis - 

 
Baptisme de Jesús 
 
Senyor, 
amb el baptisme al Jordà, 
torneu a mostrar-nos un cop més  
el vostre compromís 
d'assumir fins a les darreres conseqüències 
la vostra decisió de fer-nos costat 
en el nostre procés de maduració  
i de creixement en la fe. 
Ens ensenyes, però, 
que no hem de fer d'aquest signe sagramental 
un mer document acreditatiu de pertinença 
ni tampoc un motiu de justificació personal. 
al contrari, amb el vostre exemple, 
heu volgut recordar-nos que el nostre baptisme 
ha de ser per sobre de tot un mitjà 
a través del qual les persones del nostre entorn 
puguin descobrir la imatge d'un Déu ple d'amor, 
de bondat i ric en misericòrdia i perdó. 
Per això avui us demanem, Senyor, 
que ens ajudeu primer de tot 
a prendre consciència del significat del baptisme 
que un dia els nostres pares  
van decidir per nosaltres 
alhora que ens omples del coratge 
i de l'esperança suficients 
per a viure cada dia amb generositat 
el repte que tu ens proposes 
i convertir-nos d'aquesta manera 
en testimonis i missatgers de plenitud i de 
resurrecció. 
 

 



Com expliquen el món que ens 
envolta? 
 
Avui, en aquesta festa del Baptisme 
de Jesús, per Joan al riu Jordà, 
crec que fora adient preguntar-nos 
que significa el  Baptisme, i més en 
aquest món que ens envolta.  Del 
dia del nostre propi baptisme la 
gran majoria no ens en recordem, a 
no ser per algunes velles fotos, o 
per les anècdotes que ens han 
explicat.  
 
Però pel cristians el Baptisme és 
entendre la vida i el món d'una 
determinada manera. És copsar 
que en aquesta humanitat Déu hi 
és present per donar-nos 
l'emprenta del seu amor a tots 
nosaltres. El baptisme ens recorda 
que estem salvat pel seu amor, i 
que aquest és sempre camí hem de 
recórrer en llibertat per copsar tot 
el gran do que ell ens dona en cada 
moment de la nostra vida. Però el 
món en el qual va ser batejat Jesús 
al Jordà, i que tenia una forta 
carrega religiosa i simbòlica ja no 
és el nostre.   
 
Vivim en un món tecnològic, 
d'immediatesa i rapidesa, en 
constant moviment, de memòria i 
oblit immediat. Un món digital i 
amb un munt d'informació que ens 
arriba constantment de tot arreu. 
Per això caldria preguntar-nos si no 
hauríem de poder posar filtres a les 
coses que ens expliquen- i com 
s'expliquen- per no caure en les 
fake news; per poder tenir i 
discernir amb un esperit crític; i al 
mateix temps com gestionen les 
nostres emocions i sentiments que 
de tan suggeridors es fan presents 
en tots els àmbits de la nostra vida. 

Com escrivia fa uns dia en 
Francesc-Marc Álvaro en un article 
a la revista Serra d'Or "les formes 
més perverses de la 
intel·ligència artificial ens 
colonitzen la ment i estan 
canviant radicalment les nostres 
actituds, de tal manera que ens 
hem convertit en addictes 
tecnològics absolutament 
manipulats. Per exemple: per 
què no podem passar ni una 
hora sense mirar el nostre 
mòbil? Què ens han fer per 
crear-nos aquesta necessitat 
permanent d'estar pendents de 
missatges de tota mena? (...) 
Sense ser-ne conscients, hem 
entrat en l'era del capitalisme 
de vigilància" (SERRA D'OR, n. 

732, pag.34-36). Un panorama 
gens engrescador, que ens mostra 
un escenari d'algoritmes que 
escruten fins últim racó de la 
nostra existència humana... Un 
món quasi de ciència ficció, si no 
fos que es ben real, més del que 
ens pensem... 
 
Per fer front a tot això, i per poder  
explicar millor aquest món, caldrà 
cultivar l'experiència interior, per 
tal de contribuir al 
desenvolupament íntegre de la 
persona, en tots els àmbits (social, 
econòmic, personal,...). En el 
Baptisme rebem l'Esperit de Déu 
que és qui ens garanteix aquesta 
"bona salut" interior tant 
necessària en la vida de cada 
persona!  Es tracta de donar temps 
i espais per poder copsar que la 
vida i les persones són més que 
estar connectats a la tecnologia...  
 
 Jordi Reixach i Masachs 
 Girona, 10 de gener de 2021. 


