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EL BAPTISME ENS VA FER TASTAR  

LES PRIMÍCIES DE LA VIDA ETERNA 

 
La vida és un pelegrinatge. Vam sortir de Déu i anem cap a Déu. Aquesta 

imatge o metàfora del pelegrinatge és molt present a la Bíblia. Recordem 

Abraham, l’amic de Déu, que se’n va cap al país que Déu li indica; Moisès, 

al qual Déu li encomana de fer pujar des d’Egipte el poble d’Israel i conduir-
lo “cap una país que regalima llet i mel”; Isaïes recorda que els deportats a 

Babilònia tornaran a la seva terra:“El Senyor es compadirà dels descendents 

de Jacob… els farà tornar a la seva terra”; en el començament del llibre 
d’Esdres s’explica el retorn dels deportats de Babilònia a Jerusalem: “Els 

caps del llinatge de les tribus de Judà i de Benjamí, els sacerdots i els 

levites es disposaren a partir. Eren tots aquells a qui Déu havia mogut el cor 
perquè tornessin a Jerusalem a reconstruir el seu temple, el temple del 

Senyor”. En el llibre de l’Apocalipsi es parla d’un “cel nou i una nova terra”, 

de la Jerusalem celestial “en la qual tan sols entraran els inscrits en el llibre 

de la vida de  l’Anyell”. Sant Pau ens recorda que “mentre som en el cos 
peregrinem lluny del Senyor”, i que “nosaltres tenim la nostra ciutadania al 

cel”. I en una pregària que llegim algun diumenge a l’hora de la missa, 

després d’haver rebut la comunió, resem: “I ara ja, mentre caminem per 
aquest món que passa, comenceu, Senyor, a fer-nos-hi estimar les coses 

del cel i posar el nostre cor en els béns que perduren”.  

 

La nostra condició, doncs, és de vianants, pelegrins. En aquest món hi 
estem de pas. Per agafar forces per fer aquest pelegrinatge, en el qual, a 

més de joia, hi haurà de segur dificultats i patiments, comptem amb els 

sagraments. En els sagraments ja participem de la vida eterna que 
esperem. Sant Tomàs deia que els sagraments “pronostiquen o anuncien 

per endavant la glòria futura”. I sant Pau encoratjava els cristians de Roma 

dient-los: “jo penso que els sofriments del món present no són res 
comparats amb la glòria que s’ha de revelar en nosaltres”. 

 

El baptisme ens fa ciutadans del cel i, per tant, ens invita a viure ja 

anticipadament la vida dels benaurats en el cel, a obrar com a ciutadans del 
cel, a realitzar obres dignes de la “ciutat celeste”, de la ciutat de Déu. 

“Quina altra fi tenim -dirà sant Agustí (354-430)- sinó de d’arribar al 

reialme que no tindrà fi?”. I per arribar a  aquest reialme, a la ciutat de 
Déu, tenim un guia segur: Jesucrist, el mitjancer, el  mestre interior. 

 

El baptisme ens demana de seguir un programa de vida que no és possible 
de portar a bon port amb les nostres soles forces humanes, cal, a més, 

l’ajuda de la gràcia de Déu. Per això la vida cristiana, la vida del batejat, és 

una vida en “tensió”, entre el que ja és en el present, això és, fill de Déu, 

home nou, i la meta a la qual vol arribar, “veure Déu cara a cara”, com es 
diu en el llibre de l’Apocalipsi. Aquesta esperança és el que fa dir a sant  

Joan: “Estimats ara som fills de Déu, però encara no s’ha manifestat allò 

que serem. Sabem que quan es manifestarà, serem semblants a ell, perquè 
el veurem tal com és”.  



 

En el ritus de la imposició del vestit blanc es recorda al batejat que ja és 

una nova criatura i s’ha revestit de Crist i que el vestit blanc és signe de la 
dignitat del cristià, la qual “s’ha de guardar sense taca fins a la vida eterna”. 

Al batejat se li recomanen diversos mitjans per preservar aquesta dignitat i 

assegurar la seva fidelitat a Crist: la vigilància, la pregària, les obres de 
misericòrdia, la integritat de vida.  El combat del batejat per ser fidel al 

baptisme, a la seva dignitat de cristià, és participació en el combat victoriós 

de Crist. I, en aquest combat, tenim un avantatge ja d’entrada: Crist es 

posa incondicionalment a favor nostre. 
  

El mossèn 

 

AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES MES D’ABRIL: dissabte, dia 2: per Marià Bigas, difunt; 

diumenge, dia 3: pel poble de Viladrau; dijous, dia 7: pel poble de Viladrau; 
dissabte, dia 9: pels difunts de la família Bellvehí Tordera; diumenge, dia 10: per 
Francesc Clos, difunt.  

 
INFORMACIONS  
 

DEFUNCIÓ: Divendres passat, dia 25 de març, a 2/4 d’una del migdia, a l’església 
parroquial, es va celebrar la missa exequial en sufragi de la Maria Illa i  Rovira, de 
99 anys d’edat, vídua, que havia mort el dia anterior, a casa seva. Doneu-li. Senyor, el 

repòs etern.  
 
CASAMENT: En Josep Ignasi Molins i Sala, de mas el Molins de Viladrau, i la 

Mercè Gardell i Martínez, de Llançà, tenen previst casar-se a la capella de sant 
Ignasi de Molins, el dia 25 d’abril del 2011. L’enhorabona! 
 

FORMACIÓ CRSITIANA PER A ADULTS: Diumenge vinent, dia 10 d’abril, com 
cada segon diumenge de mes, de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí, a la rectoria, 
farem la sessió de formació cristiana. Tothom hi és convidat.  

 
VIA CRUCIS PEL CARRER EL DIVENDRES SANT: Aquest any, el divendres sant, a 
les 10 del matí, començarem el via crucis a l’església de la Pietat i l’acabarem a 

l’església parroquial. El trajecte serà el següent:  Església de la Pietat, Passeig de la 
Pietat, c/ Balcells i Morató, c/ Mercè Torres, c/ Rectoria, c/ Pare Claret i església 
parroquial. No fem res de nou sinó tornar a fer el que s’havia fet anys enrere. Per tal 

que hi pugui participar el major nombre possible de gent i de totes les edats, durant el 
trajecte pels carrers només farem uns quantes estacions del via crucis; les altres, la 
majoria, les farem a l’església per tal que tothom pugui seure, si vol.   
 

COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: en la missa exequial de divendres passat es van 
recollir 139,57 euros que distribuirem en tres parts iguals, tal com fem sempre i tal 
com vam tornar a explicar en el full de diumenge passat. 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES:  25,00; 138,00; 10,00; 10,00 

euros. Fins el dia d’avui s’han  recollit: 2.213,00 euros. Moltes gràcies 

 

 


