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EL BAPTISME ENS VA INCORPORAR  
A L’ESGLÉSIA, COS DE CRIST 

 

Per entendre bé aquest afecte del Baptisme pot ser bo recordar què és l‟Església. En 
els periòdics i  revistes no religiosos i altres mitjans de comunicació, quan es parla de 
l‟Església es destaca, sobretot, la seva cara “visible”, “humana”, “pecadora” i en canvi 

no es parla gairebé mai de la seva cara “invisible”, “divina”, “santa”. Els fidels cristians, 
en parlar de l‟Església, hauríem de procurar no sols parlar de la seva cara “visible” sinó 
també de la seva cara “espiritual”. Així ho va saber fer el  Concili Vaticà II (1962-1965) 

que va subratllar amb èmfasi aquesta doble dimensió afirmant que “L‟Església terrena i 
l‟Església enriquida de béns celestials, no han de ser considerades com a dues coses, 
ans formen una única realitat complexa, constituïda d‟un element humà i d‟un de diví”. 

Aquesta doble dimensió humana i divina de l‟Església, està molt ben subratllada en 
aquesta frase del Concili Vaticà II, “pel fet d‟incloure pecadors en el seu propi si, és 
alhora santa i sempre necessitada de purificació, i practica contínuament la renovació i 
la penitència”.   

 
Per tant quan diem que un dels efectes del Baptisme és incorporar-nos a l‟Església, Cos 
de Crist, no es tracta només d‟una incorporació sociològica (com aquell que es fa soci 

d‟una penya esportiva o d‟un grup d‟amics de la natura), és també una incorporació 
espiritual, esdevenim membres de l‟Església, entrem a formar part d‟una “comunitat de 
fe, d‟esperança i de caritat”, d‟una comunitat que és obra de Déu i que s‟aguanta i fa 

camí, no pas gràcies als nostres mèrits, sinó gràcies a l‟ajuda de Déu. El baptisme, 
uneix a Crist i uneix a tots els batejats entre si en la comunió dels sants. sant Gregori 
el Gran (540-604), papa i doctor de l‟Església, escrivia: “En la Santa Església cadascú 

sosté els altres i els altres el sostenen”. No hi pot haver comunió amb Crist sense 
comunió amb els germans. “Regenerats per l‟Esperit us heu convertit en un; guardeu 
intacta aquesta unitat, ajunteu-vos els uns als altres per la pau i la caritat”, deia el 

bisbe i escriptor Teodor de Mopsuèstia (350-428).     
 
En el catecisme per a la iniciació cristiana, Jesús és el Senyor, és dóna aquesta 

definició de l‟Església: “L‟Església és la gran família dels qui creuen en Jesús i el 
segueixen, unida pels mateixos sagraments i que té com a pastors els successors dels 
apòstols”. L‟Església, doncs, no és primer de tot una “estructura social” sinó una “gran 

família”, una família que es caracteritza per la seva fe en Jesucrist i per les ganes de 
seguir-lo i està unida per la celebració dels sagraments (baptisme, confirmació, 
eucaristia, penitència i unció dels malalts, orde sagrat i matrimoni) i que té com a 

pares i pastors, els bisbes, els successors dels apòstols.  No n‟hi ha prou, doncs, d‟una 
adhesió externa a l‟Església sinó que hi ha d‟haver una adhesió de cor: Així ho recorda 
molt bellament un altre text del Concili Vaticà II: “No se salva, tot i estar incorporat a 

l‟Església, el qui, no perseverant en la caritat, roman dins l‟Església certament „amb el 
cos‟ però no „amb el cor‟”.  
 

El baptisme és font de responsabilitats i de deures que es poden resumir dient que tots 
els fidels ens hem d‟esforçar a menar una vida santa. “És absolutament necessari que 
cada fidel laic tingui sempre una viva consciència de ser un “membre de l‟Església”, al 
qual ha estat confiada una tasca original, insubstituïble i indelegable, que ha de portar     



a terme pel bé de tots” (Joan Pau II, Exhortació apostòlica: Els fidels laics)”. Hem 

rebut de Déu dons diferents i els hem de posar al servei del creixement  l‟Església. Els 
batejats hem de ser i ens hem de sentir responsables de la vida i la missió de 
l‟Església, tant de l‟Església universal com de l‟Església diocesana. “Cadascú amb la 
seva unicitat i irrepetibilitat, amb el seu ésser i amb el seu obrar, es posa al servei del 

creixement de la comunió eclesial; així com, d‟altra banda, rep personalment i fa seva 
la riquesa comuna de tota l‟Església” (Joan Pau II, Exhortació apostòlica: Els fidels 
laics).  Al mateix temps, la incorporació a l‟Església, Cos de Crist, pel baptisme fa que 

el batejat gaudeixi també de drets al si de l‟Església. I entre aquests drets, el 
Catecisme, assenyala aquests: “rebre els sagraments, ser alimentat amb la paraula de 
Déu i ser ajudat per altres auxilis espirituals de l‟Església”.     

 
De les fonts baptismals “neix l‟únic Poble de Déu de la Nova Aliança que supera tots els 
límits naturals o humans de les nacions, cultures, races i sexes”. Els batejats som el 

Poble de Déu que camina, que peregrina per la ciutat terrestre vers la ciutat celestial, i 
ho fem enfortits pel Senyor ressuscitat que ens ajuda a superar amb paciència i caritat 
les afliccions i dificultats, internes i externes. Per això sant Agustí, fent-se ressò de les 

característiques d‟aquest nostre pelegrinatge, podia escriure aquesta frase sublim: 
“L‟Església avança peregrinant entre les persecucions del món i els consols de Déu”.  

 

El mossèn 
______________________________________________________________________ 
AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES DEL MES DE MARÇ:  Dijous, dia 17: pel poble de 
Viladrau;  dissabte, dia 19: per Francesc Llorà i Llosada, difunt;  diumenge, dia 

20: per Pere Arumí i Raguer i Rosa Riera i Casanovas, difunts.  
 
INFORMACIONS:  

 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Avui, dia 13 de març, com cada segon 
diumenge de mes, de 2/4 d‟11 a 2/4 de 12, a la rectoria, farem la trobada de formació 

cristiana per a adults. Tothom hi pot participar.   
 
ABSTINÈNCIA DE CARN: Recordeu que tots els divendres de Quaresma són dies 
d‟abstinència. A més, tal com dèiem la setmana passada, és aconsellable que per 

manifestar l‟esperit penitencials ens privem lliurement de despeses supèrflues, ens 
recordem d‟ajudar els necessitats i de pregar una mica més que habitualment.  
 

ESCRIURE UNA PREGÀRIA. Durant la Quaresma, tal com vam fer per l‟Advent, 
posarem a l‟entrada de l‟església, a sobre una taula, uns fulls i uns bolígrafs per tal que 
tothom pugui escriure una pregària per la intenció que vulgui. També, si voleu, la 

podeu escriure a  casa  i portar-la. Les pregàries que hi hagi en el cistell que hi haurà 
sobre la taula les llegirem en el moment de la “pregària dels fidels”, a la missa.  
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 200,00; 30,00 euros. Fins el dia 
d‟avui s‟han  recollit: 1.800,00 euros. Moltes gràcies. 

 
 
 


