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QUAN «BATEJAR-SE» VOL DIR TAMBÉ«MULLAR-SE» 

«Això no pot anar. 0 canvien les coses o acabarem malament». Això deurien dir 
molta gent en temps de Jesús i també ara. 
Joan, va decidir a canviar. Ho va deixar entendre d'una manera no gens 
dissimulada: amb unes pobres pells per vestit i alimentant-se pobrament del 
que la natura li donava. Situat en un lloc estratègic del riu Jordà, pas obligat 
en una ruta important feia una invitació a tots aquells que es volguessin afegir 
a La seva decisió. La invitació consistia a expressar amb un gest simbòlic 
aquesta decisió.  
Els convidava a batejar-se, ...i a «mullar-se». 
I, ves per on, un tal Jesús, de Natzaret, es posà a la cua dels qui volien fer-se 

batejar per Joan. Com un més de la colla, en una celebració col·lectiva del baptisme. Davant 
la resistència de Joan, Jesús insisteix: Convé que complim d'aquesta manera tot el que és bo 
de fer. Aleshores rebé l'Esperit i en endavant passà per tot arreu fent el bé i donant la salut a 
tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell. ¿I per nosaltres que 
suposa ser batejats?  

Que tinguem una bona festa del Baptisme del Senyor, Mn. Pere-Lluís 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A DARNIUS HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Carmen GIRBAL i GIFRE, † el 4 de gener a l’edat de 93 anys.  Descansi en pau! 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
MAÇANET: Ricard i Jaume Masip Auguet. 
AGULLANA: fam. Safont—Quintana; fam. Albalate—Martín. Rogativa per la pluja 
 

 HORARI MISSES PARROQUIALS: 

dissabte 14: Maçanet de Cabrenys, a les 19 h 
diumenge 15: Pont de Molins Agullana i Darnius a l’hora habitual. 
 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA per Cap d’any: 
AGULLANA: 17 €. — BIURE: 25 €. — DARNIUS: 30 €. — MAÇANET: 65 € 

 

 Record a la Carmen Maideu 
Acabem de començar l’any i hem de dir adeu a la nostra estimada Carmen Girbal i Gifré 
La Carmen, ha volgut marxar en el dia que recordàvem a dos del Pares de l’Església Grega, 
Sant Basili el Gran i Gregori Nazienzè, el mateix dia que l’evangeli de Sant Joan ens parlava 
del testimoniatge de Joan Baptista quan deia que no era el Messies sinó la veu que crida al 
desert. La comunitat cristiana de Darnius ens volem fer solidaris amb la família per la pèrdua 
de la nostra estimada germana que tant de temps ens ha fet costat i que segur la trobarem a 
faltar. Que a la Casa del Pare es retrobi amb els seus estimats i que Sant Basili l’acompanyi. 
I podríem acabar amb les paraules de l’evangeli de Mateu: “Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni 
el dia ni l’hora.” 

Josep Maria Blanco, Darnius 

mailto:perelluis.aymerich@gmail.com


 Ningú no es pot salvar tot sol. (i 2) 
Amb el punt 5 acaba el missatge del papa Francesc per la 56a Jornada Mundial de la pau.  
Què se’ns demana, doncs, que fem? En primer lloc, que ens deixem canviar el cor per 
l’emergència que hem viscut, és a dir, permetre que Déu transformi els nostres criteris 
habituals d’interpretació del món i de la realitat a través d’aquest moment històric. Ja no 
podem pensar només en preservar l’espai dels nostres interessos personals o nacionals, sinó 
que hem de concebre’ns a la llum del bé comú, amb un sentit comunitari, és a dir, com un 
“nosaltres” obert a la fraternitat universal. No podem cercar només protegir-nos a nosaltres 
mateixos; és hora que tots ens comprometem amb la guarició de la nostra societat i el nostre 
planeta, creant les bases per a un món més just i pacífic, que s’involucri amb seriositat en la 
recerca d’un bé que sigui veritablement comú. 
Per tal d’aconseguir això i viure millor després de l’emergència de la Covid-19, no podem 
ignorar una dada fonamental: les diverses crisis morals, socials, polítiques i econòmiques que 
patim estan totes interconnectades, i el que considerem com a problemes autònoms són en 
realitat un la causa o conseqüència dels altres. Així doncs, estem cridats a fer front als reptes 
del nostre món amb responsabilitat i compassió. Hem de reprendre la qüestió de garantir la 
sanitat pública per a tothom; promoure accions de pau per a posar fi als conflictes i les 
guerres que continuen generant víctimes i pobresa; tenir cura de manera conjunta de la 
nostra casa comuna i aplicar mesures clares i eficaces per a fer front al canvi climàtic; lluitar 
contra el virus de la desigualtat i garantir l’alimentació i un treball digne per a tothom, 
donant suport als qui ni tan sols tenen un salari mínim i travessen grans dificultats. 
L’escàndol dels pobles famolencs ens fa mal. Hem de desenvolupar, amb polítiques 
adequades, l’acollida i la integració, especialment dels migrants i dels qui viuen com a 
descartats en les nostres societats. Només invertint en aquestes situacions, amb un desig 
altruista inspirat per l’amor infinit i misericordiós de Déu, podrem construir un món nou i 
ajudar a edificar el Regne de Déu, que és un Regne d’amor, de justícia i de pau. 
En compartir aquestes reflexions, espero que en el nou any puguem caminar junts, atresorant 
el que la història ens pot ensenyar... Que Maria Immaculada, Mare de Jesús i Reina de la Pau, 
intercedeixi per nosaltres i pel món sencer. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Tu ets el meu fill 

Hem estat batejats 
en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. 
Gràcies al baptisme hem estat units a tu, Crist, 
i formem part del teu cos, que és l'Església; 
hem esdevingut cristians i Fills de Déu. 

Aquesta és la font 
d'on ens prové tot bé espiritual; 
el riu i el bany que ens purifica de tot pecat, 
per les aigües que tu, Senyor, 
has santificat amb el teu contacte. 

Tu, que ets el Sant, no necessitaves batejar-te. 
Però fins en això ens has volgut donar exemple. 
I has provocat que, al teu damunt, 
s'obrís el cel per a nosaltres; 
que l'Esperit baixés suaument com un colom, 
sobre teu i sobre nostre. 

Concedeix-nos que units a tu i juntament amb tu, 
visquem amb aquella plenitud i alegria 
que prové de fer sempre lo voluntat del Pare.  

Jaume Gabrró, publicat a “la missa de cada dia”, gener 2008 


