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EL BAPTISME ENS VA FER PARTICIPAR 
DE LA TRIPLE MISSIÓ DE CRIST

Incorporats  a  Crist  pel  baptisme  i  constituïts  en  Poble  de  Déu,  un  nou 
aspecte de la gràcia i de la dignitat baptismal és fer-nos participants de la 
triple missió de Crist: la missió sacerdotal, profètica i reial. La primera carta 
de  sant  Pere  i  el  llibre  de  l’Apocalipsi  anomenen  el  poble  de  batejats 
“sacerdoci sant”, “sacerdoci reial”, “regne de sacerdots”, expressions que en 
l’Antic Testament s’aplicaven solament al poble jueu. Diu la primera carta 
de  sant  Pere:  “Vosaltres  sou  llinatge  escollit,  casa  reial,  comunitat 
sacerdotal, nació santa, poble que Déu s’ha reservat, perquè proclameu la  
lloança d’aquell qui us ha cridat de les tenebres a la seva llum admirable” 
(1Pe 2,9). La missió del Crist -sacerdot, profeta i rei- continua en l’Església. 
Tot el Poble de Déu, tots els batejats, participem d’aquesta triple missió. 
“Aquell  qui  va  néixer  de  la  Verge  Maria,  el  fill  del  fuster  -com  era 
considerat-, el Fill de Déu vivent, com va confessar Pere, va venir per fer de 
tots nosaltres ‘un regne de sacerdots’” (Joan Pau II). 

La  tradició  de  l’Església  molt  aviat  atribuirà  als  batejats  la  condició  de 
sacerdots, profetes i reis, condició que és donada per l’Esperit Sant, el qual 
és a l’origen de tota missió en l’Església. En virtut del baptisme, el batejat 
té el dret i el deure de participar en la missió de Crist i de l’Església. És una 
missió que pertany a la identitat del cristià,  igualment com pertany a la 
identitat de Crist i de l’Església. 

Per tant, el baptisme ens convoca a participar en la triple missió de Crist, i 
s’espera que ho fem en comunió i amb dependència de Crist i de l’Església, 
ja els batejats podem ser anomenats “sacerdots,  reis  i  profetes” perquè 
som membres de Crist, Sacerdot, Rei i  Profeta, i membres de l’Església, 
poble de sacerdots, profetes i reis. 

Els batejats participem de la  missió sacerdotal de Crist quan, per amor, 
oferim a Déu la nostra persona i la nostra vida, fent que la nostra vida i la 
nostra pregària esdevinguin lloança a Déu. I això d’una manera especial, a 
l’hora de la celebració de l’eucaristia, amb la nostra participació conscient i 
activa.  “Totes  les  nostres  obres,  les  nostres  oracions  i  les  iniciatives 
apostòliques,  la  vida  conjugal  i  familiar,  el  treball  quotidià,  el  descans 
espiritual i corporal, si són fets en l’Esperit, i fins i tot les mateixes proves 
de  la  vida  si  se  suporten  pacientment,  esdevenen  sacrificis  espirituals 
acceptables a Déu per Jesucrist” (Concili Vaticà II (1962-1965).

Els batejats participem de la missió profètica de Crist quan acollim amb fe 
l’evangeli i  l’anunciem amb la paraula i amb les obres i fem resplendir  la 
novetat de l’evangeli en la nostra vida quotidiana, familiar i social.  Es tracta 
de participar activament en l’evangelització col·laborant en la transformació 
de la família humana en família de Déu.  



Els batejats participem de la missió reial  quan servim, en la caritat i en la 
justícia,  Jesús mateix present en tots  els  germans,  sobretot  en els  més 
petits.  El batejat s’ha de comprometre en la lluita  per una societat  més 
justa i fraterna.    

Jesús,  el  Messies,  durant la seva estada en aquest món, va anunciar  la 
paraula de Déu (missió profètica), va transformar i santificar el món (missió 
sacerdotal) i, tot i ésser Déu, no va venir en aquest món per a fer-se servir 
sinó a servir els altres (missió reial). Aquesta és la referència que ha de 
tenir en compte tot batejat  que es pregunta sobre la seva identitat. Què és 
un batejat? És algú que, per do de Déu i per pròpia acceptació lliure, viu la 
seva fe tot fent-se ambaixador i portaveu de la paraula de Déu; viu unit a 
Déu  en  la  pregària,  porta  una  vida  santa  i  participa  en  la  litúrgia  de 
l’Església;  i  s’esforça  a  posar-se  al  servei  del  proïsme,  sobretot,  dels 
germans  que  més  ho  necessiten,  com ens  recorda  la  paràbola  del  bon 
samarità.  

El mossèn

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES DEL MES DE MARÇ: dijous, dia 24: per les intencions 
d’un feligrès; dissabte, dia 26: per Lurdes Homs, difunta; diumenge, dia 27: pel 
poble de Viladrau.

VIA CRUCIS: cada divendres de Quaresma, a 2/4 de 8 del vespre es fa el via crucis. 
Abans hi ha el rés del sant Rosari i es distribueix la Sagrada Comunió. 

PREGÀRIA: Durant la Quaresma, tots esteu convidats a escriure una pregària breu 
(tres  o  quatre  ratlles)  en  un  paper.  La  podeu escriure  a  casa  o  quan  vingueu  a 
l’església. A sobre una taula, a l’entrada de l’església, hi trobareu paper i bolígrafs. Un 
cop escrita,  dipositeu-la  en el  cistellet  que hi  ha a sobre la  taula.  Cada dissabte i 
diumenge, a  l’hora de la pregària dels fidels, llegirem les que hi hagi dins el cistellet.
Durant la Quaresma també és un temps molt apropiat per a resar la pregària de la 
Litúrgia de les Hores:  resar Laudes (al matí)  i Vespres (al vespre).   

DIA D’ABSTINÈNCIA: Tots els divendres de Quaresma. 

INFORMACIONS

DEFUNCIONS:  Divendres  passat,  dia  18 de març,  a  les  10 del  matí,  a  l’església 
parroquial, es va celebrar la missa exequial per Josefa Llorà i Llosada, de 73 anys 
d’edat, que va morir a Viladrau, el dia 16 de març. I el mateix dia 18 de març, a les 12 
del migdia, a l’església parroquial, es va celebrar la missa exequial per Carme Serra i 
Muntal, de 91 anys d’edat, que va morir a l’Hospital de la Santa Creu de Vic, el dia 16 
de març. Doneu-los, Senyor, el repòs etern.    

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES:  10,00; 10, 00; 100,00 euros. Fins 
el dia d’avui s’han  recollit: 1. 920,00 euros. Moltes gràcies




