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QUÈ N’HAS FET DEL TEU BAPTISME? 

 

Avui celebrem la festa del Baptisme del Senyor. És una ocasió propícia per a 

pensar en el nostre baptisme i fer-nos la pregunta que hi ha en el cartell 
que fa dies està exposat a la cartellera de l’església i  que és la pregunta 

que el senyor Bisbe, seguint el Pla Diocesà de Pastoral del Bisbat de Vic 

(2009-2014), ens proposa de pensar durant aquest curs: Què n’has fet del 
teu baptisme? 

 

Fer-se aquesta pregunta vol dir, primer de tot, tornar a  recordar què vol dir 

rebre el baptisme i, després, tornar a recordar quins compromisos comporta 
haver rebut el baptisme. 

 

En el Catecisme de l’Església Catòlica s’expliquen molt bé els efectes del 
baptisme i es subratlla que els dos efectes principals són la purificació dels 

pecats i el nou naixement en l’Esperit Sant, simbolitzats en la immersió en 

l’aigua, que evoca la mort al pecat, però també la regeneració i el 
renovellament, la vida nova, la participació en la naturalesa divina. 

 

Els altres efectes del baptisme són els següents: 

 
- Ens dóna la llavor de la fe (una fe que cal cuidar i fer créixer). 

- Ens dóna l’Esperit Sant (l’Esperit Sant ens fa capaços de viure i  

actuar com a fills de Déu). 
- Ens incorpora a l’Església, Cos de Crist (esdevenim membres de  

l’Església de ple dret, per tant hem de col·laborar a desplegar la  seva vida i  

a portar a terme la seva missió). 
- Ens fa participar de la triple missió de Crist. Missió profètica  

(anunciar la fe, amb paraules i obres); missió sacerdotal (oració, lloança a 

Déu, celebració, vida santa) i missió reial (posar-se al servei dels altres, 

com Crist, home per als altres). 
- Ens segella amb una marca espiritual inesborrable (símbol de 

la nostra pertinença al Crist). 

- Ens fa tastar les primícies de la vida eterna (comencem a fruir 
ja aquí, en aquest món, del que esperem en la vida eterna).  

 

El baptisme comporta complir uns compromisos. Per això diem que el 
baptisme és font de responsabilitats i de deures que podem resumir dient 

que tot batejat ha de donar testimoniatge d’una vida santa i d’una caritat 

eficaç. 

 
En un temps, el nostre, en què convé que els cristians ”prediquem” sobretot 

amb l’exemple, revisar la nostra vida baptismal és una necessitat de primer 

ordre. D’ací la pertinència de la pregunta: Què n’has fet del teu baptisme? 
D’aquesta revisió en pot sortir que ens adonem que potser no valorem prou 

el fet de ser cristians; que potser som més cristians de “nom” o de 

“costums” que no pas de fets; que ens adonem que col·laborem poc en la 



vida i en la missió de l’Església i de la parròquia; que som poc apòstols de la 

fe cristiana; que oblidem la dimensió caritativa de la fe..., etc. Es tracta de 

prendre més consciència que, pas a pas i dia a dia, hem d’anar progressant 
en el nostre seguiment de Jesucrist, això és, anar essent, cada dia i pas a 

pas, més cristians, més bons cristians.     

 

El mossèn 

 
AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 13: En acció de gràcies a sant Martí; 
dissabte, dia 15: en acció de gràcies a sant Albert; diumenge dia 16: pels 
difunts de la parròquia.   
 
INFORMACIONS 
 
MOVIMENT PARROQUIAL ANY 2010: 

Baptismes: 8 nens i 7 nenes. Total: 15  
Aizan Alonso Aguirre, de Cornellà de Llobregat; Alex Ruiz i Aguilar, de 
Sabadell; Bernat Cañete i Rovira, de Viladrau; Mireia Cañete i Rovira, de 
Viladrau; Mariona Cantizano i García, de Viladrau; Lucas Lligoña i Sastre, de 
Barcelona; Evolet Esmeralda León Ponce, de Viladrau; Antoni (Tone) Ayesa i 
Mas, de Barcelona; Francesc Edward Rubiralta i Daniel, de Londres; Ana Soler 
i Trias, de Barcelona; Adriana Trias i Martí, de Barcelona; Román Trias i Martí, 
de Barcelona; Blanca Casabella i Ortiz, de Mataró; Aura Caniego i Ordeig, de 
Viladrau; Javier Ayesa i Framis, de Barcelona.  
 
Matrimonis: total 4 
Luís Aguirre i Pérez amb Maria del Carmen Alonso i Martín, de Cornellà de 
Llobregat; Jordi Marco i Ricós amb Seila Hernández i Porta, de Barcelona; 
Arturo Murillo i Ferrer amb Almudena Sánchez i Martín, de Barcelona; 

Christian Cochs i González-Casabon amb Cristina Martínez-Iglesias i Messa, 
de Barcelona.   
 
Defuncions: total 7 
Ricardo Navarro i Morales, de 87 anys; Francesc Xavier Clos i Baldó, de 69 
anys; Miquel Griera i Cribillers, de 80 anys; Mn. Ramon Homs i Franch, de 75 
anys; Matias González i Cifuentes, de 94 anys; Pere Godayol i Bancells, de 88 
anys; Manuel Castiñeira i Taboada, de 93 anys.  
 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Recordem que, avui dia 9 de gener, 
segon diumenge de mes, de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí, tindrà lloc, a la 
rectoria, la trobada de formació cristiana per a adults. Tothom és convidat a 
participar en aquesta trobada.    
 

DONATIUS PER A LES VITRINES: els podeu dipositar a la caixeta que hi ha a 
l’església, entrant a mà dreta, i en la qual hi ha un rètol que indica “donatius per 
a les vitrines” o bé directament al compte corrent de la parròquia de Viladrau “La 
Caixa” núm. c/c. 2100 3731 35  2200009611, fent constar que el donatiu és 
per a les vitrines.  
 

 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 5,00; 10,00; 20,00 euros;  
Moltes gràcies.   

    


