BAPTISME DE JESÚS:
10 DE GENER 2021
“Ets el meu Fill,
el meu estimat,
en tu m’he complagut”
En els dies de Nadal hem anat contemplant el naixement de Jesús. Qui és
aquest infant nascut a Betlem? En els diferents festes ens hem fixat en alguns dels
aspectes: Jesús és el salvador, Jesús és el
Fill de Maria i amb Josep formen una família. El dia de Reis Sant Pau ens recordava que en Jesús la salvació ha arribat a
Baptisme de Jesús: Catedral de Lecce (Itàlia)

tota la humanitat. Avui l’Evangeli ens ex-

plica com Jesús, ja adult, es presenta al riu Jordà, per rebre el Baptisme de Joan. Aquest
text que hem escoltat ve a ser la presentació pública de Jesús. Qui és aquest personatge
de qui Joan afirma que no és digne de ni d’ajupir-.se a deslligar-li la corretja del calçat?
La primera i segona lectura ens ajudaran a entendre-ho.
La primera lectura ens presenta el programa del servent de Jahvé, aquesta figura que
s’identificarà més endavant amb Jesús. Aquest personatge, ens ha dit la primera lectura, és elegit per Déu i rep una missió de part de Déu. Què no farà el Servent de Jahvé?
No cridarà, no condemnarà, no apagarà la flama del ble que vacil·la. I què farà? Obrirà
els ulls al cec i traurà els captius de la presó. I com es comportarà? No defallirà ni vacil·larà.
L’Evangeli ens presenta a Jesús com aquell que fa realitat el que ens ha dit la primera
lectura. Jesús va al Jordà per ser bateja i quan surt de l’aigua l’Evangeli ens parla de
l’Esperit, això ens vol indicar que en la persona de Jesús es produeix una nova relació
entre Déu

i tota la humanitat. L’Evangeli també ens parla d’una veu del cel: “Ets el

meu fill, el meu estimat, en tu m’he complagut”. Aquesta declaració ens vol dir que Jesús és l’enviat de Déu, el servent de Jahvé. Fent-se batejar, Jesús accepta la seva missió. I
com Jesús compleix la missió que Déu li ha encomanat? A la segona lectura la Apòstol
Pere es ho ha precisat quan ens deia: “Passà pel mon fent el bé” .
Que la festa d’avui ens ajudi a entendre una mica més la persona de Jesús. Que escoltant
la seva veu intentem seguir sempre els seu camí.

10 de Gener de 2021
SENYOR, A QUI ANIREM?
Un dia vam decidir pujar a la teva barca,
confiar-te el timó.
Des de llavors naveguem per la vida
i escoltem sons diversos,
el soroll del tro que anuncia la tempesta,
els cants de sirena
que prometen paradisos impossibles,
el bramul d'un mar poderós
que ens recorda la nostra fragilitat,
les converses al capvespre
amb diferents companys de viatge,
els noms de llocs que encara no hem visitat,
i els d'aquells llocs als quals no tornarem.
De vegades ens sentim temptats
d'abandonar el vaixell, de canviar de ruta,
de refugiar-nos en la seguretat
de la terra ferma.
Però, Senyor,
¿A qui anirem ... si només tu
pots ajudar-nos a posar proa
cap a la terra de l'amor i la justícia?
José María Rodríguez Olaizola, sj

ELS DOS LLOPS
En un poblat indi un ancià i el seu nét estaven
prop del foc conversant. L’ancià li estava explicant al seu nét que dintre de cada persona hi
tenia lloc una batalla.
Li va dir:
– Dins de cada un de nosaltres hi ha una dura
batalla entre dos llops. Un d’ells és un llop
malvat, violent, ple d’ira, enveja, ressentiment…
L’altre és tot bondat, amor, alegria, pau i compassió.
El nét es va quedar uns minuts pensant sobre
el que li havia explicat el seu avi i finalment li
va preguntar:
-Digues-me avi, ¿quin dels dos llops guanyarà?
I l’ancià indi va respondre:
– AQUELL QUE TU ALIMENTIS.

Prop de Bari (Itàlia)

CÀRITAS:
CAMPANYA DE NADAL
Fins avui està oberta. Es poden fer les
aportacions monetàries directament a Càritas, a les caixetes que hi ha a cada Parròquia, o al c/c ES64 2100 0023 4101 0161
5988

.... I CAMINAR PLEGATS
No busquis a l'horitzó els camins ja fets,
no hi són!
El camí, el teu camí, el trobaràs,
sense saber-ho, caminant.
No busquis la seguretat de l'arbre
amb les arrels inamovibles sota la terra.
La teva seguretat és justament el caminar.
Busca, això sí, als amics,
que com tu, continuen buscant.
I fer camí junts...
... Tallar les herbes.
... Respirar bé a fons.
... Aixecar la mirada.
... Escoltar els ocells.
I caminar plegats anys i panys
fins a la posta definitiva del sol.
Joaquim Guimerà

Dimecres: A la Parròquia de sant Pere, de les sis a les set de la
tarda: VETLLA DE PREGÀRIA, amb exposició del Santíssim.

HAN MORT I HEM PREGAT PER
José Camacho Espinar, de 50 anys
Maria Pagès Corominas, de 98 anys
Carme Riera Pujol, de 86 anys

MOVIMENT PARROQUIAL DE L’ANY 2020
Baptismes: 14: 9 nens i 5 nenes (Tots celebrats a Santa Maria)
Primeres Comunions: 37: 26 nenes i 11 nens
Funerals: 120: (65 dones i 55 homes) 31 dones i 13 homes havien complert els 90 anys

64 funerals a Santa Maria, 9 a Sant Pere, 31 al Tanatori i 16 al Cementiri
A causa de la pandèmia l’any 2020 no hi ha hagut Confirmacions i
s’han ajornat alguns Casaments previstos pel 2020

CAÍN SÓC JO
Quan 800 milions d'éssers disposen, per a tot un any, uns ingressos inferiors als quals gaudeix l'últim dels obrers durant un mes i em dic que no
puc fer res, llavors Caín sóc jo.
Quan t'assabentes que si tots els famolencs, desventurats i abandonats,
poguessin desfilar al voltant del món, el seu seguici donaria vint vegades
la volta a la terra, i no quedes espantat, llavors Caín ets tu.
Quan jo sé (és l'Organització Mundial de la Salut qui m'informa) que 550
milions d'homes podrien salvar-se del paludisme amb 160 milions de
francs i que no hi ha manera d'obtenir aquesta suma, si només representa el 0,75% del pressupost militar de França i el 0,033% del dels Estats
Units, i no apel·lo a la consciència universal, Caín sóc jo.
(Raoul Follereau).

En les misses del 11 al 17 de gener de 2021 al pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

7,30 v

Tots els difunts

7 t.

Ànimes

Dimarts

7,30 v

Difunts Gibert Torras

7 t.

Ànimes

Dimecres

7,30 v

Difunts Gibert Torras

7 t.

Ànimes

Dijous

7,30 v

Josefina Palmada i Pere Sabadell

7 t.

Ànimes

Divendres

7,30 v

Pepita Castany i Família Castany Roset;

7 t.

Ànimes

8v

Família Sarquella Comerma; Mn. Sebastià Congost Coll

7 t.

Comunitat Parroquial

10 m.

Intenció Particular; Josefa Famada Vilà;
Santiago Soler Molins (Aniv.)

12

Joan Güell Juanola i Carme Pujol Colomer

11 m

Comunitat Parroquial

8 v.

Comunitat Parroquial

Dissabte

Diumenge
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