
 

MES DE GENER 

FESTA MAJOR D'HIVERN 

Divendres 17, missa de Festa Major a les 

11'30h, presidida pel bisbe Antoni Vadell, 

auxiliar de Barcelona. 

 

ASSAIGS PER LA MISSA DE SANT ANTONI 

Dimecres 15 a les 20'30h (cor i orquestra junts). 

 

CONSELL PARROQUIAL 

Dilluns 13 a les 20h (sant Antoni). 

Dimarts 14 a les 17h (santa Maria). 

 

++++ 

PAPA FRANCESC, carta sobre el pessebre 
8. El cor del pessebre comença a bategar quan, per Nadal, col·loquem la 

imatge del Nen Jesús. Déu es presenta així, en un nen, per a ser rebut als 

nostres braços. En la feblesa i en la fragilitat amaga el seu poder que tot ho 

crea i transforma. Sembla impossible, però és així: en Jesús, Déu ha estat un 

nen i en aquesta condició ha volgut revelar la grandesa del seu amor, que 

es manifesta en el somriure i en allargar les seves mans cap a tothom. 

El naixement d'un nen suscita alegria i sorpresa, perquè ens posa davant el 

gran misteri de la vida. Veient brillar els ulls dels joves esposos davant el 

seu fill nounat, entenem els sentiments de Maria i Josep que, mirant el nen 

Jesús, percebien la presència de Déu en les seves vides. 

«La Vida s'ha manifestat» (1Jn 1,2); així l'apòstol Joan resumeix el misteri de 

l'encarnació. El pessebre ens fa veure, ens fa tocar aquest esdeveniment 

únic i extraordinari que ha canviat el curs de la història, i a partir del qual 

també s'ordena la numeració dels anys, abans i després del naixement de 

Crist. 

La manera d'actuar de Déu gairebé atordeix, perquè sembla impossible que 

Ell renunciï a la seva glòria per a fer-se home com nosaltres. Quina sorpresa 

veure Déu que assumeix els nostres propis comportaments: dorm, pren la 

llet de la seva mare, plora i juga com tots els nens. Com sempre, Déu 

desconcerta, és impredictible, contínuament va més enllà dels nostres 

esquemes. Així, doncs, el pessebre, mentre ens mostra Déu tal com ha 

vingut al món, ens convida a pensar en la nostra vida empeltada en la de 

Déu; ens convida a ser deixebles seus si volem aconseguir el sentit últim de 

la vida. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: VOLER REBRE» 

Acabem el temps del Nadal amb el Baptisme de Jesús. 

Finalitzem la contemplació dels misteris més rellevants de la 

infància de Jesús. I si així com comença la missió de Jesús, des 

del Baptisme, així també, en l'evangeli de Mateu és explícit en el 

record de la darrera petició de Jesús als seus 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). Som 

convidats a viure una vida baptismal, és a dir, una vida en Déu, 

en l'Esperit Sant. Pel Baptisme vivim el perdó dels pecats, el 

perdó del nostre «voler amagat» de viure sense Déu, però 

també vivim la incorporació a l'Església, a la seva missió. La 

gràcia del Baptisme ens fa ser fills de Déu. A nosaltres ens cal 

cuidar el do de l'Esperit Sant per tal que no s'evapori d'un dia 

per l'altre. Què vol dir haver estat batejats? Significa que 

esdevenim «fills de Déu», és a dir, cridats a viure una vida en 

Déu, feliç, plena, realitzada, completa. Per l'experiència de la 

vida podem ser veritablement coneixedors de les nostres 

limitacions, però sabem també, per la fe, que Déu s'ha unit a 

nosaltres des del dia del nostre Baptisme lliurement, per dir-nos 

que està amb nosaltres estimant-nos infinitament. Com diria el 

profeta Isaïes, «Déu ha pres possessió de nosaltres», «Ell posa el 

seu Esperit en nosaltres, per tal que nosaltres siguem testimonis 

en els nostres ambients», d'aquesta manera esdevenim 

«portadors de la justícia, de la veritat, de l'esperança», i som 

«llum de les nacions, amor per als desconsolats, consol pels 

febles». Pel Baptisme iniciem, rebem, una vida nova en l'Esperit. 

Volem acceptar la lògica del «voler rebre», és a dir, voler rebre 

Déu, el seu Amor, la seva voluntat, el seu designi per a nosaltres. 

Tots els batejats hem estat rebuts en el si de Déu, i d'aquesta 

manera formem la seva família, amb Jesús com a germà gran. 

Que la recepció de Déu en les nostres vides sigui expressió 

sincera i ferma d'un Baptisme real, d'un ser cristians ferms 

enmig del món.  

      Mn. Daniel Palau 



 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns, dimecres i divendres a les 

19h. Dimarts i dijous celebració de 

la paraula a les 19h. Dissabte a les 

20h Diumenge missa a les 12h. 

Totes les celebracions ferials 

contenen el res de les vespres. 

 

INTENCIONS 

Dissabte 11: Carme Bacarises 

Jorba  
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
Totes les celebracions ferials 

contenen el res de les laudes. 

 

 

INTENCIONS 

Diumenge 12: Montserrat Boltà 

Cañellas. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.  
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SÍMBOL DE L'ESCRIPTURA: OR. ENCENS. MIRRA. 

Sense aigua no hi ha vida. Pel filòsof grec Tales de Milet tot provenia 

de l'aigua, i pels egipcis l'aigua estava unida a la idea de revivificació. 

Pel món jueu era normal veure l'aigua com un símbol de la 

purificació, com el profeta Eliseu ho indica a Naamán (2Re 5,10-14), o 

bé quan Moisès fa rajar aigua de la terra (Ex 17,6). L'aigua és signe de 

plenitud, com recorda Ezequiel (Ez 47,1-12). L'aigua pot tenir també 

alguna connotació negativa, com en el moment del diluvi (Gn 6,17). 

En tot cas en el Nou Testament, l'evangeli de Joan recorda com n'és 

d'important néixer de nou, de l'aigua, de l'Esperit per entrar al Regne 

de Déu (Jn 3,5). Qui neix de nou no li faltarà mai la felicitat perquè en 

el seu interior brollaran rius d'aigua viva (Jn 7,38). Jesús és l'aigua 

viva, qui veu d'Ell mai més tindrà set (Jn 4,14). Vull veure aquesta 

aigua? 
 
 
 

 
 


