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EL REGAL OBLIDAT
Les festes nadalenques han deixat als infants un munt 
de regals, i amb els regals, desitjos satisfets i  il·lusions 
acomplertes, i pels pares i avis estones inoblidables. 
Bé, doncs, ara que ha passat el tió i els Reis per què no 
preguntar-vos  si ens hem oblidat d’algun regal 
important? Permeteu que avui festa del Baptisme de 
Jesús, en senyali un, que és: prendre la decisió de 
batejar el fill o filla que per motius diferents ho  heu 
deixat.
Evidentment que de motius per no fer-ho n’hi ha 
molts: millor que ho facin  quant siguin grans hi ho 
decideixen ells, tot plegat és una formalitat més, 
l’economia familiar no ens permet fer una festa 
familiar, no hi ha cap amic o amiga de la seva edat 
que ho sigui, ho volem fer a una capella i no ens 
deixen. 
Raons totes elles que fan decantar la balança cap al no. 
Totes elles juntes de totes maneres són de segon ordre 
ja que n’hi ha una  que afecta més a l’arrel de la 
qüestió, i és que tant la situació general com la 
personal de molts pares  avui no valoren el fet religiós 
i per tant l’educació religiosa dels fills, ja que es 
considera la persona humana com un ser amb grans 
valors materials  i emocionals, però no es valora la 
dimensió, que en una educació integral els pedagogs 
inclouen: la dimensió espiritual o religiosa. D’aquí que 
batejar un infant no és cap despropòsit sinó que és 
posar-lo en una situació de creixement més ple i a 
nivell cristià és fer-lo entrar en una dinàmica de 
divinització.
Possiblement pel qui no creu o mira la religió amb 
indiferència aquest motiu no li diu  gaire res, però 
sempre queda una pregunta penjada: i si el nostre fill 
o filla gràcies al baptisme, gràcies a posar-lo en 
contacte al redós d’una parròquia fora més feliç?  I 
aquest és el motiu central d’aquest escrit, o d’aquesta 
invitació:  regalar als vostres fills, no només els jocs 
bonics que gaudeixen aquest dies, sinó .aquest gran 
do que és el Baptisme. Repensar les decisions és de 
savis.

Dissabte, 18 de gener
A Santa Maria 
dels Turers
 A les 8 del vespre.

FORTS I FEBLES
Qui no s'ha sentit alguna vegada fort, 
valuós, en marxa? Eufòric, content, 
entregat, amb les coses clares, amb ganes 
de continuar, agraït per tot, recolzat i 
estimat pels amics o la família, admirat 
pels companys ...? 
Qui no s'ha sentit també decaigut, 
pessimista, aclaparat, incapaç? Són 
aquests dies tristos que semblen no passar 
de l’ennuvolat. Bé quan sorgeixen com una 
cosa puntual, pitjor quan es converteixen 
en una cosa habitual ...? I Déu, que no 
deixa  d’estimar-me fort o feble, que 
m'acompanya sempre, que m'entén i 
compta amb mi així, tal com sóc ...




