
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 de gener de 2023                  Nº 1023 
 

PREGÀRIA 
Gràcies, Pare, pel missatge 
 que, en el baptisme de Jesús,  
ens has fet arribar als teus fills i filles.  
 
Mentre Jesús pregava, li envies l’Esperit  
i li dius –a Ell i també a nosaltres-  
que és el teu Fill, el teu estimat, 
i que en ell t’has complagut.  
 
El do del teu Esperit 
i la consciència de saber-se Fill de Déu,  
va impulsar Jesús a predicar el Regne.  
 
Obre el nostre cor al teu Esperit, perquè 
sapiguem reconèixer i agrair  
la teva paraula de Pare,  
quan el dia del nostre baptisme  
ens declaraves els teus fill i filles.  
 
Així, confiats en l’amor que ens tens,  
ens sentirem urgits a viure com tu esperes 
i a donar testimoni del teu regne. 

 

 

DIUMENGE DEL BAPTISME DEL SENYOR 
Aquest diumenge, 8 de gener, celebrem la festa del Baptisme de Jesús. 

És la cloenda de totes les festes nadalenques, en les quals hem pogut 

contemplar i agrair l’Encarnació del Fill de Déu,   la manifestació del Fill 

de Déu, nascut de Maria, els misteris rellevants de la infància de Jesús. 

Som fills en el Fill, en Ell tenim la Salvació i, és clar, som germans. 
 

Just, divendres passat, amb l’Epifania, els Reis, se’ns presentava Jesús 

com a llum per a il·luminar tots els pobles, representats per aquells 

savis mags vinguts de lluny, guiats per l’estrella.  Avui, ja contemplem 

Jesús, adult, que va al Jordà, on Joan batejava, i allà Déu el revela com 

el seu Fill estimat, enviat a portar la Bona Nova a la humanitat. És Déu 

mateix (el Pare) qui declara “aquest és el meu Fill, el meu estimat, en 

qui m’he complagut” i l’Esperit Sant ve damunt d’Ell en el Baptisme per 

mans de Joan al Jordà.  
 

L’Evangeli del dia ens descriu el Baptisme de Jesús per Joan allà al 

Jordà (Mt 3,13‐17). Joan deuria batejar tothom qui s’acostava a ell amb 

un desig sincer de conversió i amb ganes d’acostar-se a Déu i ser-li 

fidel. Ell ho significava amb el gest del baptisme amb l’aigua 

purificadora i la conversió. Però,  es descriu una “teofania”. Quan diu «el 

cel s’obrí», s’expressa una veritable manifestació de Déu (trinitari), per 

la veu del Pare des del cel, la presència del Fill a les aigües i l’Esperit 

Sant que davalla damunt d’ell en forma de colom. Jesús, Fill de Déu des 

de sempre, ara és presentat per Déu com «el seu Fill estimat». És el 

Servent de Déu que canta Isaïes a la primera lectura (Is 42,1‐4.6‐7), 

anunciant tots els signes messiànics que preparen i avancen la manera 

de ser del Messies i l’efecte de la seva predicació. També podem 

relacionar aquesta manifestació, allà al riu Jordà, amb l’enviament  que 

Jesús encomana als deixebles: «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los 

deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit 

Sant» (Mt 28,19). 

  

Nosaltres mateixos som convidats a viure una vida baptismal, és a dir, 

una vida en Déu, en l'Esperit Sant, en l’Evangeli de Jesús. Pel Baptisme 

vivim  empeltats en el corrent de vida que fonamentem en Déu,  i vivim 

incorporats a la família cristiana de l'Església, i a la seva missió.  
 

Amb el Baptisme se significa que som “fills de Déu” i, per tant, els 

pares, la comunitat cristiana, abonarà la  descoberta, l’experiència del 

sentit de Déu en Jesucrist, que acompanya les nostres vides. 
 

Així, en la celebració del Baptisme d’un infant, els pares venen a fer 

explícitament una presentació i una petició confiada i sublim:  “aquest 

infant és fill nostre, fruit i regal de la nostra estimació, membre de la 

nostra família, però volem que ja des d’ara entri -de ple- en la família 

dels fills de Déu”. I, valgui dir-ho: els pares demanen pel seu fill-a el 

regal del Baptisme, i més que comprometre el fill-a, es comprometen 

ells mateixos a ajudar-lo a descobrir el camí de la fe en Jesús i a créixer 

en cristià (catequesi i vida). Quan aquell infant o adolescent esdevingui 

adult, haurà  d’anar encaminant la seva vida, s’anirà definint, i tant de 

bo que no se li evapori,  que es pugui retrobar en aquesta experiència 

positiva del creure que ajuda a viure, acompanya, infon esperança, 

motiva per lluitar i ens va configurant cristians, en esperit i vida.  

 

 

“Aquest és el meu Fill,  

 el meu estimat,  

 en qui m’he complagut” 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

►TESTAMENT ESPIRITUAL: BENET XVI 

Quan miro enrere en aquesta última 

hora de la meva vida, al llarg de les 

dècades que he recorregut, primer veig 

per quantes raons he d’estar agraït. 

Dono gràcies, en primer lloc, a Déu 

mateix, donant de tot bon do, que m’ha 

donat la vida i m’ha guiat en diferents  

moments de confusió; sempre m’ha aixecat, cada 

vegada que començava a relliscar, i sempre m’ha 

tornat a donar la llum del seu rostre. De manera 

retrospectiva, veig i entenc que fins i tot els trams 

foscos i cansats d’aquest camí van ser per a la 

meva salvació i que precisament va ser en els que 

Ell  em va guiar bé. 
 

Dono gràcies als meus pares, que em van donar la 

vida en un moment difícil i que, a costa de grans 

sacrificis, amb el seu amor em van preparar una llar 

magnífica que, com una llum clara, il·lumina tots els 

meus dies fins avui. La fe lúcida del meu pare ens 

va ensenyar a nosaltres fills a creure, i com a signe 

sempre s’ha mantingut ferma enmig de totes les 

meves adquisicions científiques; la profunda devoció 

i la gran bondat de la meva mare són un llegat que 

mai podré agrair-li prou. La meva germana m’ha 

ajudat durant dècades de manera desinteressada i 

amb afectuosa cura; el meu germà, amb la lucidesa 

dels seus judicis, la seva vigorosa resolució i 

serenitat de cor, sempre m’ha obert el camí; sense 

el seu precedir-me i acompanyar-me constantment, 

jo no hauria estat capaç de trobar el camí correcte. 
 

Agraeixo sincerament a Déu els molts amics, homes 

i dones, que Ell sempre ha posat al meu costat; per 

als col·laboradors en totes les etapes del meu camí; 

pels professors i alumnes que Ell m’ha donat. Amb 

gratitud els confio tots a la seva bondat. I vull donar 

gràcies al Senyor per la meva bonica pàtria als 

prealps de Baviera, on sempre he vist brillar 

l’esplendor del mateix Creador. Dono gràcies a la 

gent de la meva terra, perquè sempre hi he pogut 

tornar a experimentar la bellesa de la fe. Prego 

perquè la nostra terra segueixi sent terra de fe i, si 

us plau, estimats compatriotes, no deixeu que la 

vostra fe es distregui. I finalment agraeixo a Déu 

tota la bellesa que he pogut experimentar en totes 

les etapes del meu viatge, especialment a Roma i a 

Itàlia, que s’ha convertit en la meva segona pàtria. 

A tots els qui he fet mal d’alguna manera, els 

demano sincerament perdó... 
 

El que he dit abans als meus compatriotes, ara ho 

dic a tots aquells de l’Església que m’han estat con-

fiats en el meu servei: manteniu-vos ferms en la fe!  
 

Finalment, demano humilment: pregueu per mi, 

perquè el Senyor, malgrat tots els meus pecats i 

mancances, m’aculli a l’estada eterna. A tots els qui 

m’han estat confiats, s’adreça la meva sincera 

pregària dia rere dia.  Benedictus PP XVI. 
 

(La Santa Seu ha publicat,  dissabte 31 de desembre de 

2022 al vespre, el testament espiritual de Benet XVI, 

elaborat pel papa emèrit el 29 d’agost de 2006). 

 
 

 

  

 ► L’ANUNCI DE LES FESTES DE L’ANY 
En la festa de l’Epifania del Senyor, hi ha costum en alguns llocs de fer 
la proclamació de les festes de l’any. Es fa de manera solemne en la 
celebració de l’Eucaristia i, en el nostre cas, aquí la reproduïm:  

La glòria del Senyor s’ha manifestat a Betlem  

i es continuarà manifestant entre nosaltres  

fins al dia del seu retorn gloriós.  

Per això us anuncio amb goig, germans i germanes, 

que, així com ens hem alegrat en aquestes festes de 

Nadal de nostre Senyor Jesucrist,  

ens alegrarem també en la gran celebració pasqual 

de la Resurrecció del nostre Salvador. 

Així, doncs, tinguem present que aquest any 

 l’exercitació de la Quaresma,  

que ens prepara per a les festes pasquals, començarà 

el dia 22 de febrer, Dimecres de Cendra, i del 7 al 9 

d’abril celebrarem amb fe el Tridu Pasqual 

de la mort, sepultura i resurrecció del Senyor Jesús.  

El dia 9 d’abril serà la Pasqua, la festa més gran de 

l’any. I al cap de cinquanta dies,  

com a culminació de la cinquantena pasqual,  

el diumenge 28 de maig,  

celebrarem la solemnitat de la Pentecosta,  

el do que Jesús ressuscitat fa a la seva Església:  

el seu Esperit Sant.  

Cada diumenge ens reunirem per celebrar l’Eucaristia,  

commemorant la resurrecció del Senyor,  

i venerarem també la memòria de la Mare de Déu 

en les seves festes,  

i la de tants germans sants i santes  

que ens acompanyen en el nostre camí.  

Tots els dies són sants i bons  

per als qui estan en gràcia de Déu.  

I ja al final de l’any, el dia 3 de desembre, 

iniciarem un nou any litúrgic  

amb la celebració del diumenge primer  

de l’Advent de nostre Senyor Jesucrist. A ell tot honor 

i tota glòria pels segles del segles. Amén. 
 

►FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS  
Aquest diumenge, 8 de gener, a les 17 h, als locals del Casal 
Marià (1r pis), trobada mensual d’ESTUDI de la BÍBLIA i 
PREGÂRIA en comú. Compartirem l’Evangeli d’aquest  
diumenge del Baptisme de Jesús (Mt 3,13-17). 
► SANT ESTEVE: pro imatges a la façana 
Podem  fer els nostres DONATIUS a través de les 

caixetes de l’església i també dels comptes oberts, bo i 

fent constar aquesta destinació:  

CaixaBank             ES62 2100 0008 2202 0088 9251 

BancSabadell       ES15 0081 0086 0900 0245 1848 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER  
Maria Figueras Mallarach, als 93 anys 
Carmen Guillén Ruiz, als 95 anys 

Manel Ferrés Bartrolí, als 78 anys 

Joana Figueras Xuclà, als 86 anys 

Carme Surina Pujular, als 98 anys 

Maria Crespo de San Mauro, als 90 anys 

Àngel Pujol Corominas, als 91 anys 

Carme Pujolar Cargol, als 81 anys 

Carme Plana Ribalta, als 85 anys 

Empar Juanola Masdevall, als 95 anys 

Santiago López Alongina, als 75 anys 

Josefa Lucena López, als 91 anys 

Simon Roca Coll, als 89 anys 

Olot, Sant Esteve - | Bisbat de Girona (bisbatgirona.cat) 
 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-12/benedetto-xvi-testamento-spirituale.html
http://www.bisbatgirona.cat/ca/parroquies/c/1446-olot-sant-esteve.html

