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EL BAPTISME ENS VA DONAR LA LLAVOR DE LA FE 

 
Tal com vam anunciar en el full parroquial de diumenge passat durant una 

colla de diumenges anirem comentant el “desplegable” sobre el baptisme, 

editat pel bisbat de Vic, que vam repartir la setmana passada i que molts de 

vosaltres ja haureu pogut llegir. Recordem que aquest “desplegable” s’ha 
fet perquè tots els fidels cristians de la diòcesi intentem reflexionar sobre el 

baptisme que un dia vam rebre i, alhora, intentem respondre amb 

honradesa aquesta pregunta que, per aquest curs, ens fa el senyor bisbe en 
el pla diocesà de pastoral del bisbat de Vic: QUÈ N’HAS FET DEL TEU 

BAPTISME? 

 

Un primer efecte del baptisme sobre nosaltres és donar-nos la  llavor de 
la fe.  Al sagrament del baptisme, l’anomenem el “sagrament de la fe”. 

Això vol dir que el baptisme ens dóna la llavor de la fe però que, al mateix 

temps, demana que el qui es vol batejar tingui un mínim de fe. Però, com 
diu el Catecisme de l’Església Catòlica, “la fe exigida pel baptisme no és pas 

una fe perfecta i madura, sinó un començament que és cridat a créixer”. En 

el cas dels infants que no tenen ús de raó, els pares i padrins que els 
presenten a l’Església a batejar, i l’Església sencera, avalen la seva fe.  

 

Què s’entén per fe? Què és la fe? Tal com ens diu el Catecisme de l’Església 

Catòlica, la fe és una gràcia: “és un do de Déu, una virtut sobrenatural 
infosa per Déu”; i, al mateix temps, la fe és un acte humà: “creure és un 

acte autènticament humà. No és contrari a la llibertat ni a la intel·ligència 

de l’home posar confiança en Déu i adherir-se a les veritats que ell ha 
revelat”.   

 

El Catecisme de l’Església Catòlica, ens recorda que la fe té una colla de 
característiques: n’hem dit dues, la fe és una gràcia de Déu i la fe és un 

acte humà. Afegim-n’hi dues més. L’acte de fe és un acte voluntari: “La 

resposta de la fe que l’home dóna a Déu ha de ser voluntària. Per tant, 

ningú no ha de ser forçat a abraçar la fe contra la seva voluntat”. La fe és 
necessària per a la salvació: “Per salvar-nos és necessari creure en 

Jesucrist i en aquell que l’ha enviat per la nostra salvació” (cf. Mc 16,16) .      

 
“En tots els batejats, infants o adults, la fe ha de créixer després del 

baptisme”, subratlla el Catecisme de l’Església Catòlica. Per tant, és un 

deure que tenim com a batejats de preocupar-nos de fer créixer la nostra 
fe. En el cas dels infants, “perquè la gràcia baptismal pugui desplegar-se, 

l’ajut dels pares és important. També ho és el paper del padrí o de la 

padrina, que han de ser capaços i han d’estar disposats a ajudar el nou 

batejat en el camí de la vida cristiana”. I, a més dels pares i padrins, també 
la comunitat cristiana hi ha de ser per un cap: “Tota la comunitat eclesial té 

una part de responsabilitat en el desplegament i la guarda de la gràcia 

rebuda en e baptisme”.  
 



Per fer créixer la nostra fe, tenim molts mitjans: escoltar bé la paraula de 

Déu, meditar-la, fer-ne pregària; pregar habitualment; participar de manera 

plena, conscient i activa en l’eucaristia del diumenge; fer algun recés 
espiritual o uns exercicis espirituals; practicar l’adoració eucarística; llegir i 

estudiar el Catecisme de l’Església Catòlica; llegir llibres i revistes de tipus 

religiós; assistir a conferències o xerrades de tipus religiós; practicar la 
caritat fraterna; etc. També la comunitat cristiana ens ajuda a fer créixer la 

nostra fe, per això, cal que un batejat no falti mai  a les trobades habituals 

de la comunitat cristiana, sobretot a la missa dominical. Ens ho recorda la 

carta als Hebreus: “No deixeu d’assistir a les vostres reunions comunitàries, 
com alguns ho han pres per costum” (He 10,25) 

 

Quan reflexionem sobre la nostra fe, l’entenem tal com l’acabem de 
descriure? Pensem a donar gràcies a Déu pel do de la fe? Ens preocupem de 

fer créixer la nostra fe?  

 El mossèn    
______________________________________________________ 

 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 10 de febrer, per Florenci Busquets i Burniol, 
difunt; dissabte, dia 12: per Agustí Molist, difunt; diumenge, dia 13: pel poble de 
Viladrau. 
 

INFORMACIONS 
 
FORMACIÓ CRISTIANA PER ADULTS: Diumenge vinent, dia 13 de febrer, segon 
diumenge de mes, farem la trobada de formació cristiana per a adults de 2/4 de 11 a 2/4 
de 12 del matí, a la rectoria. Recordem que és una trobada oberta a tothom. Es tracta de 
llegir les lectures de la missa de diumenge, preguntar-nos què ens diuen, fer-ne pregària  i 
veure què hauríem de fer per a posar en pràctica en la vida de cada dia el que ens diu la 

Paraula de Déu.   
 
COL·LECTA DE LA CAMPANYA CONTRA LA FAM EN EL MÓN: El proper dia 13 de febrer és 
el dia de fer la col·lecta contra la fam en el món. Per tant, el que es reculli en la missa de 
dissabte, al vespre, i de diumenge, ho lliurarem íntegrament a Mans Unides, els organitzadors 
de la campanya contra la fam, que enguany té per lema: “El seu demà és avui”. Fem una crida 
a la generositat de tots els fidels, ja que la fam en el món és un dels grans problemes actuals i, 

alhora, una gran vergonya per als països rics que presumim de ser civilitzats. La col·lecta contra 
la fam en el món és una de les 9 col·lectes manades, destinades a diverses necessitats, que les 
parròquies hem de fer durant l’any.    
 
VAM SER UNA BONA COLLA: Dimecres passat, dia 2 de febrer, amb motiu de la festa de la 
Presentació del Senyor, vam beneir i distribuir les candeles i tot seguit es va celebrar 
l’Eucaristia. Vam ser una bona colla. A sobre d’una taula, en entrar a l’església, trobareu 

candeles de les que vam beneir. Les podeu agafar i emportar-vos-les a casa.       
 
CONFIRMACIÓ: Dissabte, dia 5 de febrer, de 4 a 5 de la tarda, començarem la catequesi amb 
el grup d’adolescents que es volen preparar per a rebre el sagrament de la Confirmació. Des 
d’avui mateix recordem-nos, en la nostra pregària, d’aquests nois i noies tot demanant al 
Senyor que els beneeixi i sàpiguin aprofitar aquestes sessions de catequesi per a conèixer més 
Jesús, estimar-lo i seguir-lo. 
 


