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EL BAPTISME DE JESÚS ENS RECORDA
EL NOSTRE BAPTISME
Les festes de Nadal tenen com a cloenda la festa
del baptisme de Jesús, aquest any l’endemà de la
solemnitat de l’epifania, de la festa dels Reis. És una
bona ocasió aquesta per agrair el nostre baptisme. El
Papa Joan XXIII celebrava no només el dia del seu
naixement o del seu sant sinó sobretot el dia que va
néixer a la vida cristiana. I jo em pregunto, ens
recordem del dia del nostre baptisme? Fins i tot haig de
confessar que jo mateix desconeixia la data. Abans de
ordenar-me de diaca quan vaig tenir que demanar la
partida de baptisme a la meva Parròquia de baptisme

vaig descobrir la data del meu bateig. I aquest dia des
d’aleshores és un dia important per a mi, doncs és el dia
que vaig ser batejat, el dia que vaig néixer a la vida
cristiana.
El baptisme és el més gran sagrament que hem
rebut, doncs ens fa fills de Déu. Ens diu l’escriptura que
quan Jesús va ser batejat és va obrir el cel. Tenim els
cristians que hem nascut de l’aigua i de l’esperit el cel
obert, és a dir que ens encaminem vers la vida eterna.
La nostra vida no és altra cosa que preparar-nos vers la
fi que Déu ens té preparats, la Jerusalem del cel on tots
ens encaminem.
Tot just acabar les festes de Nadal se’ns recorda la
nostra dignitat més gran, el nostre baptisme. Aquest
gran sagrament ens incorporà a la família de l’Església i
ens renova constantment amb l’Esperit Sant per anar
vivint al llarg de la nostra vida de la Fe. Mantenint i
renovant la nostra amistat amb Déu, que ens continua
acompanyant al llarg de la vida i que en Jesucrist ens
ha salvat de viure només per a nosaltres mateixos. I així
estem convidats a viure per a Déu i al servei dels altres,
fer de la vida una ofrena d’amor.

En aquest nou any que el Senyor ens regala
recordem el nostre baptisme per anar vivint de la Fe i
així acostar amb el nostre testimoni de vida més
germans a l’amistat amb Jesucrist.
Que tingueu un bon any 2018.
Mn. Ricard, rector.

ACTIVITATS DURANT LA SETMANA
Dijous 11 de gener: de 9h a 13h. Adoració del santíssim
matinal.
(Aquest dijous no hi haurà recés perquè Mn. Ricard des
del Diumenge al vespre fins al dijous per a la missa està
d’exercicis espirituals. Les misses de dilluns, dimarts i
dimecres seran celebrades per Mn. Joan Manel i Mn.
Gaspar Mora).
Divendres 12 de gener: Adoració del santíssim fins a les
23:30h, gràcies a la voluntat de diferents famílies.
Els dies 9 i 10 de gener: a la casa de l’Església formació
arxiprestal per a catequistes, de 17:30h a 19h.

ORACIÓN PARA EL AÑO NUEVO
Padre nuestro que estás en los cielos,
alabado sea tu nombre.
Gracias por cada bendición,
por cada lección, y por cada experiencia.
Gracias por tantas veces que pude reír y gozar
con mi familia y con mis amigos.
¿Cómo no alabarte? ¡Tú has sido fiel!.
Al empezar este nuevo año te pido
que continúes conmigo.
Quiero dedicarte cada día que está por venir.
Quiero poner cada momento en tus manos
y someterlos a tu voluntad.
Que cada esfuerzo, cada paso, cada meta y
cada aspiración de mi parte sean para la gloria tuya.
Dame la oportunidad de pasar más tiempo
con mi familia y amigos.
Que juntos podamos crecer en amor.
Mi salud y la de mis seres queridos están en tus manos.
Ayúdame a reconocer la necesidad de evangelizar
a las personas que están a mí alrededor.
Dame las palabras y el respaldo del Espíritu Santo
para poder compartir tu amor con otros.
Pongo mis recursos a tu disposición
para que sean de bendición para otros.
Amén.

