
 Acabades les festes de Nadal,   avui posem la mirada en el Baptisme de Jesús. És un fet que cal 

situar en l’edat adulta de Jesús. Els textos les lectures de les misses del temps de Nadal ens ana-

ven explicant qui era aquest infant que nasqué a Betlem. El dia de reis, abans-d’ahir, el fill de Jo-

sep i Maria es donava a conèixer com el Salvador dels pobles pagans, representats per aquests 

tres savis. Avui, en l’escena del Baptisme, Jesús es dona a conèixer a tothom per mitjà de la veu 

del cel que se sent.  

 L’Evangeli ens ha detallat l’escena:  després d’un temps llarg d’aparent silenci de Déu, “el cel 

s’obre”, s’estableix una comunicació única i definitiva entre el món de Déu i el nostre  món: és 

una aliança que en endavant ja ningú podrà trencar mai més.  El cel s’obre i se sent la veu que 

diu:  “Aquest és el meu fill estimat, en qui m’he c0mplagut”. Aquestes paraules les hem d’entendre 

més que una vivència de Jesús com una manera que els presents s’adonin de qui és Jesús. 

 Sant Pere, en el discurs  que ens ha referit la segona lectura, ens deia de Jesús: “Ja sabeu com 

Déu el consagrà ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder”. És una referència clara  al que ens ha dit 

l’Evangeli: “llavors el cel s’obrí i veié que l’Esperi de Déu baixava com un colom i venia cap a Ell”. En 

aquesta escena, per tant, l’Esperit hi té una presència particular. També hi trobem la presència 

del Pare a través de la veu que deia: “aquest és el meu fill” . 

 La primera lectura ens ha presentat el programa que seguirà Jesús. Primer diu el que no 

farà: no cridarà ni alçarà  la veu, no trencarà la canya, ni  apagarà el ble que vacil·la. Després diu 

que farà:  portarà el dret amb fermesa, sense vacil·lar, sense defallir fins  haver-lo implantat a la 

terra. I finalment ens diu com ho farà: retornant la vista als cecs, traient de la presó els encade-

nats, alliberant als que viuen a la fosca.  

 Sant Pere, a la segona lectura, després de dir-nos que Jesús va ser batejat, hi afegia: “passà pel 

món fent el bé”. Nosaltres, pel baptisme que hem rebut, hem esdevingut fills de Déu.  Intentem 

imitar a Jesús que passà pel món fent el bé? Aquest podria ser un bon compromís a prendre en la 

festa d’avui, dia del Baptisme de Jesús  

BAPTISME DE JESÚS:  7 de gener 2023 



8 de gener de 2023 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 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 dels segles. Amén.  

ANUNCI DE LES  

FESTES DE L’ANY 

CARTA ALS REIS MAGS 

Es curiós el ràpid que passa el dia de Reis. I que ràpid passen 

les vacances… amb els exàmens molt a la vora, quan només 

vols que els dies siguin llargs, molt llargs...i que se't faci curt, 

molt curt. On estan avui aquests reis? Van estar al costat de 

Jesús, van passar dificultats en el camí i van arribar 

il·lusionats a fer-li regals. I a mi, també em van deixar alguna 

cosa. Alguna cosa que he de veure amb deteniment, i que he 

d’agrair amb sinceritat  

DONS, REGAL DE DÉU 

Déu no regala colònies, ni discos, ni lli-

bres. No regala la play, o l'iPod, o roba. 

Ens regala al seu Fill. I en ell, i a través 

de la seva història única, de la seva pa-

raula sincera, de la seva vida, ens regala 

la compassió, la tendresa, la generositat i 

l'autenticitat. Estem d'enhorabona!...  



 

 

 Telèfon parròquia: 972 57 04 95        E mail:  smturers@gmail.com            http://www.parroquiesbanyoles.org  

En les misses del  9 al  15  de gener de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

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

Dimarts 7,30  v Les Ànimes 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Les Ànimes; Francesc Lagresa i Maria Torras  7 t. Ànimes 

Dijous  7,30  v Oller—Ametller 7 t Ànimes 

Divendres   7 t Difunts del mes de desembre 7,30 v. Mn. Xavier Xutglà; Difunts del mes de desembre 

Dissabte 8 v 
Josefina Palmada i Pere Sabadell; Família Vilà Vendrell;  

Jaume Serramitjana Guinart 
 7 t. Comunitat Parroquial  

Diumenge  

 

10 m. 
 Intenció Particular;   Dolors Giralt i Teresa Llobera; 

Lluís Alemany Juanola (Aniv.);  Sor Asunción;  

11 m. 
 

Comunitat Parroquial  
12 

Pepita Castany i difunts de la seva família; 
Martirià Font Coll (centenari naixement); 

Joan Prat i Dolors Bartomeu 

8 v. Família Sarquella Comerma 

MOVIMENT PARROQUIAL DE L’ANY 2022  

PARRÒQUIES DE SANTA MARIA I SANT PERE DE BANYOLES 

Baptismes: 19 (15 nenes i 4 nens): 18 a Santa Maria i 1 a Sant Pere 

Primeres Comunions:  18 (6 nenes i 16 nens) Totes a Santa Maria  

Casaments:  5 : Tots a Santa Maria.  
  S'han tramitat una quinzena d'expedients celebrats a altres parròquies 

Funerals:  136 (62 Homes i 74 dones) ( 18 funerals celebrats a Sant Pere,  
  76 a Santa Maria i 42 al Tanatori amb celebració religiosa) 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
José Montero Alfonso, de 65 anys 
Martirià Canadell Cros, de 90 anys 
Elisa Adrian Compta, de 97 anys 
Salvador Cano Cañada, de 82 anys 

Dilluns: a les 8 del vespre, al despatx parroquial: ESTUDI 

D’EVANGELI.  Compartir en grup la reflexió del text de 

l’Evangeli del diumenge següent.  

Dimecres:  a la Parròquia de Sant Pere, de les sis a les set de 

la tarda, VETLLA DE PREGÀRIA, amb exposició del San-

tíssim.  

Divendres,  A Santa Maria a 2/4 de 8 del vespre i a Sant 

Pere, a les 7 de la tarda se celebrarà la Missa tot pregant i 

recordant a les persones que han mort durant el mes passat. 

En el dia del Baptisme de Jesús 

Gràcies, Jesús 
perquè en el nostre baptisme i confirmació 

has infós en els nostres cors 
el teu mateix Esperit 

que ens empeny, com a tu, a fer el bé, 
a proclamar bones notícies als pobres, 

a alliberar els qui viuen sotmesos 
a qualsevol forma de mal. 


