
Fonts del Cardener 

“Ets el meu fill, el meu estimat, en tu m’he complagut.” Aquestes paraules que acabem d’escoltar 

a l’Evangeli centren la festa d’avui: Jesús és el Fill estimat de Déu. Aquest episodi de l’Evangeli cal 

situar-lo, en el temps, com a final de la vida de Jesús al poble de Natzaret, on ha estat vivint amb 

la seva família, treballant com qualsevol persona. Ara, a partir d’aquest moment, Jesús començarà 

la seva vida itinerant, la seva vida pública dedicada a la predicació i al ministeri apostòlic. Abans 

del Baptisme del Jordà, els evangelis que hem anat llegint durant les festes de Nadal ja ens han 

donat unes pinzellades de qui era l’Infant nascut a Betlem. La nit de Nadal els àngels parlen del 

nadó als pastors com el Salvador, el Messies, el Senyor. És l’Emmanuel, que vol dir déu-és-amb-

nosaltres. Quan a 12 anys Jesús es perd a Jerusalem diu als seus pares que Ell s’ha d’ocupar de les 

coses del seu Pare. I finalment avui Jesús és presentat ben clarament com el Fill de Déu. 

Després de quasi vint anys sense dir-nos-en res, l’Evangelista Lluc situa a Jesús vora el Jordà, per 

rebre el Baptisme de Joan. Jesús es presenta a una sessió de  baptisme general, amb molta altra 

gent. En un ambient de pregària ve l’Esperit Sant i se sent  la veu del cel: “Ets el meu fill, el meu 

estimat”. Aquí hi trobem Déu Pare (la veu del cel), El Fill de Déu (Jesús) i l’Esperit Sant (en figura 

corporal de colom).  

En la primera lectura del profeta Isaïes hi descobrim esbossat el programa del qui serà Jesús. Què 

no farà l’enviat de Déu? No cridarà ni alçarà la veu, no trencarà la canya esquerdada ni apagarà el 

ble que vacil·la. El que sí farà l’enviat de Déu serà implantar el dret sense defallir, sense vacil·lar. 

Amb altres paraules d’Isaïes, que després Lluc també recollirà, Jesús és qui ha vingut a obrir els 

culls al cec, a alliberar els oprimits, a portar llum als que viuen a la fosca.  

Les lectures d’avui són una bona presentació del que més tard farà Jesús al llarg de la seva predica-

ció i durant la resta de la seva vida. Sant Pere, en la segona lectures que hem escoltat avui, ha do-

nat de tota la manera de fer de Jesús: “passà per tot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui 

estaven sota la denominació del diable, perquè Déu era amb Ell”.  

Que la celebració de la festa d’avui obri els nostres ulls i ens doni més llum per tal de poder en-

tendre millor la persona de Jesús i el seu missatge.  

BAPTISME DE JESÚS : 9 de  gener 2022 



9 de gener de 2022 

AVUI ACABEM EL CICLE  
DE NADAL. 

Quasi fa un mes i mig que començà-
vem l’Advent, quatre diumenges de 
preparació per Nadal.  Després hem 
celebrat, durant dues setmanes, les 
festes del Naixement de Jesús. Hem 
commemorat el seu naixement, com 
formava part d’una família amb Ma-
ria i Josep, que era reconegut com a 
Salvador, primer pels pastors i des-
prés pels mags vinguts de lluny. 
També  ens hem fixat en Maria, la 
mare de Jesús. I avui, amb el Baptis-
me de Jesús, tanquem el cicle que va 
del naixement a immediatament 
abans que Jesús comencés la seva 
predicació.  

ANUNCI DE LES FESTES DE L’ANY 
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 del 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 2 de març, Dimecres de Cendra,  

i del 15 al 17 d’abril celebrarem amb fe  

el Tridu Pasqual de la mort,  

sepultura i resurrecció del Senyor Jesús.  

El dia 17 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 5 de juny,  

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 27 de novembre,  

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 dels segles. Amén.  

BAPTISME DE JESÚS 

Un cop batejat el Senyor, el cel s’o-
brí, l’Esperit com un colom es posà 
sobre d’ell, i es  va sentir la veu del 
pare: Aquest és el meu Fill, el meu 
estimat, en qui m’he complagut 
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En les misses del 10 al 16 de gener de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

SANTA MARIA DELS TURERS:  

MANTENIMENT DEL TEMPLE 

Donatius per BIZUM 

03396 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Hna. Carmen Delgado Orozco, de 94 anys  
Tomàs Camós Ramió, de 92 anys 
Felicià Puig Noguer, de 72 anys 
Carlos Camacho Espinar, de 48 anys 

Dilluns 7 t. Ànimes 7,30 v Tots els difunts;  

Dimarts 7,30 v Difunts Teixidor Agustí 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30 v Pels difunts 7 t. Ànimes 

Dijous 7,30 v Pels difunts 7 t. Ànimes 

Divendres 7,30 v Josefina Palmada i Pere Sabadell 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v 
Pepita Castany i Difunts de la família;  

Jaume Serramitjana (Aniv.); Maria Nierga 
 7 t. Comunitat Parroquial  

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular;  Maria Noguer Surroca; 

Santiago Soler Molins (Aniv.) 

11 m. Comunitat Parroquial  
12 Enric Salip (Aniv.); Pere Teixidor (Aniv.) 

8 v. Família Sarquella Comerma  

LIMITACIONS  D’AFORAMENT: Degut a la pandèmia 
torna haver-hi limitació d’aforament a les esglésies, tal com 
diu l’autoritat civil.  Es permet un màxim del 70% de la ca-
pacitat, mantenint sempre la distància de 1,50 metres entre 
persones, degudament equipades amb mascareta.  
 

CATEQUESI PARROQUIAL: Aquesta setmana, amb la re-
presa de l’activitat escolar, torna la catequesi parroquial en 
els horaris de costum. 

MOVIMENT PARROQUIAL ANY 2021 

Baptismes: 18 (13 nenes i 5 nens) 2 celebrats a Sant Pere i 16 a Santa Maria. 

Primeres Comunions: 31 (14 nenes i 17 nens). 

Confirmacions: 13 ( 8 noies i 5 nois). 

Casaments : 2 a Santa Maria. S’han preparat diferents expedients per celebrar en altres llocs 

Funerals: 113 (53 dones i 60 homes).  

   73 celebrats a Santa Maria  

    7 celebrats a Sant Pere 

   33 al Tanatori amb celebració religiosa. 

 


